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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að málfræði og viðhorfum kennara til 

málfræðikennslu. Markmið með ritgerð eru öðru fremur að varpa ljósi á þróun og stöðu 

málfræðikennslu í grunnskólum og lýsa viðhorfum, átta íslenskukennara á öllum stigum 

grunnskólans og sex faggreinakennara á unglingastigi, til málfræðikennslu á Íslandi. 

Undirgreinum íslensku, að málfræði meðtalinni, er hvorki hampað né hallmælt, öll 

umfjöllun um þær er eingöngu til lýsingar. Tilgangur er aðeins sá að leggja fræðum lið 

og halda umræðu um málfræðikennslu á lofti. Rannsóknarspurningin er: Hver eru 

viðhorf kennara til málfræðikennslu? Við henni eru ýmis svör. 

Ritgerðin skiptist í inngang, fræðilegan kafla, kafla þar sem rannsókn og aðferð er 

gerð skil, niðurstöður, umræðukafla og lokaorð. Í fræðilegum bakgrunni eru 

fræðigreininni málfræði gerð skil með sögulegu ágripi og samtímalýsingu, til dæmis 

með vísun í Aðalnámskrá grunnskóla, aðalnámskrár frá fyrri tíð, lög um grunnskóla, 

málspeki og skilgreiningar á greininni. Þá eru rannsóknir og skrif fræðimanna í greininni 

könnuð, til dæmis áhrif leiðréttinga og kennara á málfar, tengsl málfræði við 

málbreytingar og máltilfinningu, tengsl málfræði og samfélags, og svo mætti áfram 

telja. Að lokum er vikið að hagnýtum hliðum eins og málstefnu Alþingis, menntun 

kennara og viðhorfum greinahöfunda í Skímu til málfræðikennslu síðustu áratugi. Í kafla 

um rannsókn er greint frá rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-

2015 en höfundur byggir verk sitt á gögnum þeirrar rannsóknar. Þá er aðild höfundar 

skýrð nánar og þeirri aðferðafræði sem snýr að rannsókn annars vegar og úrvinnslu 

gagna hins vegar. Í niðurstöðukafla er ítarlega greint frá viðtölum og jafnframt er greint 

frá niðurstöðum með sjálfstæðri skoðun á gögnum og samanburði þeirra. Í skemmstu 

máli sagt og með mikilli einföldun eru niðurstöður þær að kennurum þykir 

málfræðikennsla mikilvæg, þeir ýmist kenna málfræði sérstaklega eða samþætta hana 

annarri kennslu. Þeir togast á um hvenær eigi að hefja málfræðikennslu, finnst ýmist 

leiðinlegt eða skemmtilegt að kenna málfræði og hafa jafnvel áhyggjur af þeim lærdómi 

sem nemendur draga af greininni. Þeir eru sammála um tengsl málfræðiþekkingar og 

málnotkunar og lýsa sumir yfir áhyggjum af stöðu íslensku, með vísun í málnotkun 

nemenda og til dæmis annarra kennara og fjölmiðla. Vitnisburður þeirra um eigin 

menntun og þekkingu á málfræði er ólíkur. Í umræðukafla eru valin atriði úr 
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niðurstöðum og fræðum sett í röklegt samhengi. Meðal annars eru opinberar áherslur á 

málfræðikennslu ræddar í tengslum við önnur fræði og orðræðu kennara um 

málfræðikennslu. Í lokaorðum er efni ritgerðar dregið saman í örfáum orðum og 

kynntar hugmyndir höfundar um ýmsar frekari rannsóknir á efninu. 
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Abstract 

What are the attitutes of teachers towards teaching grammar? 

In this thesis grammar and attitute of teachers towards grammar teaching are explored. 

Objectives of the dissertation are first and foremost to cast a light on evolution and position of 

grammar teaching at the compulsory level and describe the attitudes of eight Icelandic 

teachers throughout all the levels of compulsory education, and those of six subject teachers at 

the secondary school level, towards grammar teaching in Iceland. Sub-sectors of Icelandic, 

including grammar, are neither acclaimed nor maligned, all accounts are only for narrative 

purposes. Sole objective is to is academically aid and uphold discourse on grammar teaching. 

The research question is: What are the attitudes of teachers towards teaching grammar? To 

which various answers exist. 

The thesis is organized in to prologue, theoretical chapter, a research and methodology 

chapter, findings, discussion chapter, and final words. The theoretical chapter discusses the 

academic discipline of grammar in a historical and modern narrative, inter alia with reference 

to compulsory school curriculum, past compulsory school curriculum´s, regulation on 

compulsory schools, linguistics and descriptions of the discipline. Furthermore research and 

academic prose is explored, e.g. effects of grammatical corrections and teachers on language, 

interrelation of grammar to language changes and sense of language, relation between 

grammar and society, and so on and so forth. Finally, practical features are addresses such as 

the legislature´s language policy, education of teachers, and attitudes of authors in Skíma 

toward grammar teaching in the past decades. The research chapter deliberates on the 

research Icelandic as a Subject And Language of Teaching 2013-2015, but the author has based 

its work on the data of that research. Further, the authors approach and the methodology of 

the research on one hand and processing of data on the other are elucidated. The findings 

chapter thoroughly elaborates on interviews and elaborates on findings with an autonomous 

review of data and comparison between them. In short and with substantial simplification the 

findings are that teachers consider grammar teaching important, they either teach grammar 

separately or combined with other subjects. They are not in agreement as to when teaching of 

grammar should be commenced, find it either boring or entertaining to teach and are even 

concerned with the outcome of teaching the subject. They are in agreement of the relation 

between grammatical knowledge and articulation and some describe concerns of the status of 

Icelandic, with reference to articulation of students and for example other teachers and the 

media. Testimony of their own education and knowledge of grammar is varied. The discussion 

chapter puts selected topics from findings and theory into a context of logic. Among other, the 
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emphasizes of grammar teaching are discussed in relation to other disciplines and rhetoric of 

teachers on grammar teaching. The final words summarize the material in few words and 

introduces the authors ideas for further research on the topic. 
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1 Inngangur  

Móðurmál er það tungumál sem börnin læra að tala fyrst og er það ekki endilega alltaf 

mál móðurinnar. Móðurmál getur glatast og önnur tungumál orðið ráðandi, er það allt 

aðstæðubundið (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007:104). Börn þrífast og dafna í hvetjandi 

umhverfi þar sem borin er fyrir þeim virðing, þeim er treyst og þau njóta trausts. 

Móðurmálið stendur þeim flestum næst, á því hugsa þau, og tjá sig um tilfinningar og 

hugðarefni. Ef móðurmálið er tekið af þeim, eða ekki stutt við vöxt þess, er staðið í vegi 

fyrir að börnin nái fullum þroska sem tilfinninga- og siðferðisverur. Virðing, traust, 

hvatning og þekking eru lykilhugtök í allri umræðu um móðurmál. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er því meðal annars slegið fram að mikil færni í móðurmáli styrki 

fjölskyldubönd og tengsl við menningarlega arfleifð, sé meginundirstaða staðgóðrar 

menntunar og forsenda þess að nemendur geti tekið fullan þátt á öllum sviðum 

samfélagsins. Ætla má að á Íslandi gegni íslenskukennsla í grunnskólum hlutverki sem 

annars vegar miðar að því að efla móðurmál nemenda, hvort sem það er íslenska eða 

önnur tungumál, og hins vegar að veita menntun í íslensku sem öðru máli. 

Íslensku í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er skipt í fjórar undirgreinar: talað mál, 

hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Hæfniviðmið sem eiga við um 

lok allra þriggja stiga grunnskólans eru sett fram í skránni fyrir hverja undirgrein 

íslensku. Með þessu móti er stuðlað að því að nemendur hljóti breiða 

undirstöðumenntun í námsgreininni íslensku. Áherslur í menntun eru ekki grafnar í 

stein og í raun og veru ekkert annað en spegill samfélaga. Þær eru afsprengi fræða og 

ríkjandi radda. Þær gefa tilefni til umræðu og hugsunar. Málfræði í íslensku er þar ekki 

undanskilin. Til dæmis greindi Baldur Ragnarsson (1977:45) frá tveimur ólíkum 

viðhorfum til málfræðináms, annars vegar að það lúti lögmálum atferlis og sé algjörlega 

samofið reynsluheimi og umhverfi manna, hins vegar að það standi fyrir 

sundurgreiningu málsins í einingar með það að markmiði að auka við málskilning, 

málfærni og þroska. Sýnir dæmið hve ólík viðhorf og misjafnar leiðir kunna að vera að 

sama marki. 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að málfræði og viðhorfum kennara til 

málfræðikennslu. Markmið með ritgerð eru öðru fremur að varpa ljósi á þróun og stöðu 

málfræðikennslu í grunnskólum og lýsa viðhorfum átta íslenskukennara á öllum stigum 
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grunnskólans og sex faggreinakennara á unglingastigi til málfræðikennslu á Íslandi. 

Undirgreinum íslensku, að málfræði meðtalinni, verður hvorki hampað né hallmælt, öll 

umfjöllun um þær eru eingöngu til lýsingar. Tilgangur er aðeins sá að leggja fræðum lið. 

Rannsóknarspurningin er: Hver eru viðhorf kennara til málfræðikennslu? Og við henni 

eru ýmis svör. 

Ritgerðin skiptist, utan inngangs, í fræðilegan kafla, kafla þar sem rannsókn og 

aðferð er gerð skil, niðurstöður, umræðukafla og lokaorð. Í fræðilegum bakgrunni eru 

fræðigreininni málfræði gerð skil með sögulegu ágripi og samtímalýsingu. Þá eru 

rannsóknir og skrif fræðimanna í greininni könnuð og að lokum vikið að hagnýtari 

hliðum eins og til dæmis menntun kennara og viðhorfum. Í kafla um rannsókn er greint 

frá rannsókninni Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-2015 en höfundur 

byggir verk sitt á gögnum þeirrar rannsóknar. Þá er aðild höfundar skýrð nánar og þeirri 

aðferðafræði sem snýr að rannsókn annars vegar og úrvinnslu gagna hins vegar. Í 

niðurstöðukafla verður ítarlega greint frá viðtölum og jafnframt er greint frá 

niðurstöðum með sjálfstæðri skoðun á gögnum og samanburði þeirra. Í umræðukafla 

eru valin atriði úr niðurstöðum og fræðum sett í röklegt samhengi. Í lokaorðum verður 

efni ritgerðar dregið saman í örfáum orðum og kynntar hugmyndir höfundar um ýmsar 

frekari rannsóknir á efninu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Reglugerðir og rannsóknir 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um sögu móðurmálskennslu í aðalnámskrám og 

grunnskólalögum og þá um málfræði í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Síðan verður 

gefið stutt yfirlit yfir málfræði í aðalnámskrám fyrr og síðar, annars vegar málfræði í 

íslensku og hins vegar málfræði í erlendum tungumálum. Eðlilegt framhald er að kanna 

áhuga fræðimanna á málfræðikennslu á Íslandi og í því skyni skoðaðar rannsóknir á 

sviðinu og íslensk málstefna. Endurspeglar sú könnun að nokkru leyti opinberan áhuga 

hvað málið varðar. Að lokum verður gerð tilraun til að greina hvað stundum felst í 

afdráttarlausri afstöðu til málfræði og málfræðikennslu. 

2.1.1 Málfræði í Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá frá árinu 1976 er fyrsta markmiðastýrða námskráin á Íslandi, byggð á 

fyrstu grunnskólalögum frá árinu 1974. Aðalnámskrá frá 1989 byggir á sömu 

grunnskólalögum. Rúmum tuttugu árum síðar, árið 1995, voru ný grunnskólalög gefin út 

og árið 1999 kom út virkilega ítarleg aðalnámskrá sem meðal annars kvað á um 

einstaklingsmiðað nám og að stutt væri við íslenskukennslu í öllum námsgreinum. Enn 

fremur segir þar að með heildstæðri móðurmálskennslu sé átt við að leggja skuli 

áherslu á þá þætti málfræði á hverju skólastigi sem nýtist nemendum í því sem þeir eru 

að fást við, til dæmis í lestri, ritun, tal-máli og umfjöllun um bókmenntir (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2014:41-42). Með téðri námskrá varð sú breyting að ekki var lengur lögð 

mest áhersla á málfræði og bókmenntir. Þá varð einnig sú breyting að ekki var gert ráð 

fyrir því að setningafræði væri kennd í grunnskóla. Árið 2008 voru kynnt ný 

grunnskólalög, ári fyrr hafði verið samin ný aðalnámskrá sem byggð var á 

grunnskólalögum frá árinu 2006, en engu að síður gilti aðalnámskrá frá árinu 1999 til 

2010. Það var ekki fyrr en árið 2011 að almennur hluti aðalnámskrár, sem byggður var á 

grunnskólalögum frá 2008, var gefinn út. Tveimur árum síðar, 2013, kom út greinasvið 

nýrrar aðalnámskrár (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014:43-45). Árið 2016 gilda því 

grunnskólalög frá árinu 2008, almennur hluti aðalnámskrár frá árinu 2011 og greinasvið 

frá árinu 2013. Téð gögn eru afsprengi tæplega fjögurra áratuga þróunar í 

grunnskólalögum og aðalnámskrárgerð á Íslandi. 
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Í viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár er gert ráð fyrir að íslenska, íslenska sem 

annað tungumál og íslenskt táknmál fái hlutfallslega mestan tíma í stundaskrá, 18,08% 

af vikulegum kennslutíma. Í 1.-4. bekk er gert ráð fyrir 1120 mínútum á viku, 680 

mínútum í 5.-7. bekk og 630 í 8.-10. bekk (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013:52). Ekki er í Aðalnámskrá frekari ráðstöfun á hve mikill tími fer í hverja undirgrein 

íslensku. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er tilgreint að nemendur fái þjálfun í 

íslensku í öllu námi, ekkert er minnst á málfræði í lögunum. Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013:97) kveður á um gildi og hlutverk íslenskukennslu en þar segir meðal annars að 

„mál og bókmenntir eru menningararfur þjóðarinnar sem ber að rækta, virða, njóta og 

þróa.“ Í orðunum gætir sjónarmiða málverndunar og málræktar og ljóst að hlutverk 

íslenskukennslu beinist að þessari fullyrðingu. Í þeim tilgangi þarf að huga að lestri, 

ritun, töluðu máli og málnotkun. Fjórir þættir eða undirgreinar íslenskukennslu í 

Aðalnámskrá eru: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:97-100). Hér verður einkum sjónum 

beint að málfræði og hæfniviðmiðum þess þáttar. 

Markmið málfræðikennslu í grunnskóla er að nemendur verði viðræðuhæfir um mál 

og málfar, betri málnotendur og áhugi eflist á móðurmáli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:100). Til þess að nemendur geti rætt um tungumálið 

þurfa þeir að læra málfræðihugtök, flestir kunna að fallbeygja nafnorð en til þess að 

tala um athöfnina þarf hugtak sem í þessu tilviki er fallbeyging. Þá þarf þekkingu á 

málfræðihugtökum til þess að geta notað orðabækur. Í Aðalnámskrá kemur skýrt fram 

það sjónarmið að málfræðikennsla megi ekki vera einangrað fyrirbæri í kennslu, hún 

þurfi að vera virk í til dæmis lestrar- og ritunarkennslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:100). Hæfniviðmið í málfræði eru fyrir 4., 7., og 10. 

bekk. Við lok 4. bekkjar á nemandi til dæmis að gera sér grein fyrir hlutverki nafnorða, 

lýsingarorða og sagnorða, geta fundið kyn og tölu, rímað, greint og samið málsgreinar, 

kunna mun á sérnöfnum og samnöfnum og þekkja bókstafi, hljóð, orð og samsett orð. 

Nemandinn á einnig að ráða yfir viðeigandi orðaforða og málskilningi og velta fyrir sér 

orðum og merkingu þeirra. Að lokum á hann að hafa áttað sig á markmiði þess að læra 

íslenska málfræði. Þessar áherslur dýpka í hæfniviðmiðum í málfræði við lok 7. bekkjar. 

Nemandi á, auk þess að hafa áttað sig á markmiði þess að læra íslenska málfræði, að 

hafa skilning á gildi þess að bæta mál sitt. Orðaforðinn á að vera orðinn allríkulegur og 

málfræðikunnátta ljós í ræðu og riti, hann á að vita hvað sagnorð, fallorð og 

óbeygjanleg orð standa fyrir, geta flett upp í orðabókum, notað orðtök og málshætti og 

kunna skil á málfræðihugtökum í umræðu um tungumál. Notagildi íslenskrar málfræði á 
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að vera nemandanum ljóst í ritun og stafsetningu. Við útskrift úr grunnskóla, við lok 10. 

bekkar, er áhersla lögð á að nemandi geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um 

notkun og þróun tungumálsins. Nemandi á að vera fær um að velja orð í samræmi við 

málsnið og rækta orðaforðann, hann á hafa tilfinningu fyrir viðeigandi málnotkun og 

málsniði, geta lesið úr málfræðilegum upplýsingum í orðabókum, greint ítarlega frá 

orðflokkum, hafa haldið áfram að viða að sér orðtökum, fleygum orðum og málsháttum 

til brúks, þekkja mállýskur á Íslandi og skyldleika íslensku og annarra tungumála, hann á 

geta nýtt sér íslenska málfræði við nám á erlendum málum. Við útskrift á nemandi að 

vera skapandi og ábyrgur málnotandi sem áttar sig á að íslenskan breytist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:104-105). 

Íslensku í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er skipt í þrennt, íslensku, íslensku sem 

annað tungumál og íslenskt táknmál og íslenska. Hæfniviðmið fyrir málfræði, sem lýst 

hefur verið, eru hæfniviðmið fyrir íslensku en fyrir íslensku sem annað tungumál gilda 

þau sömu, velja má úr hæfniviðmiðum í málfræði í íslensku (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:107). Hæfniviðmiðum fyrir íslensku sem annað 

tungumál er skipt í þrjá flokka, lestur, bókmenntir og ritun. Viðmiðin eru ekki 

aldurstengd enda hefja nemendur nám í íslensku sem öðru tungumáli á öllum aldri og 

hafa ólíkan bakgrunn í tungumálum. Ekki eru færð rök fyrir því í Aðalnámskrá hvers 

vegna málfræði er undanskilin í hæfniviðmiðum fyrir íslensku sem annað tungumál. Í 

þriðju grein íslensku, íslensku táknmáli og íslensku eru sérstök hæfniviðmið fyrir 

málfræði og að auki er gert ráð fyrir að stuðst sé við hæfniviðmið í málfræði í íslensku. 

Nám í íslensku táknmáli og íslensku felur í sér samanburð og þýðingar mála á milli, 

nemendur læra málfræði íslenska táknmálsins samhliða málfræði í íslensku og hafa þá 

möguleikann á þessum tveimur málum og þar af leiðandi auknum skilningi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:115). Ekki verða hæfniviðmið í málfræði fyrir íslenskt 

táknmál og íslensku reifuð en í greininni eru hæfniviðmið fyrir fjóra flokka líkt og í 

íslensku: talað táknmál og tjáning með og án táknmálstúlks, lestur og bókmenntir, 

skráning táknmálstexta og ritun og að lokum málfræði. Í kaflanum um íslensku sem 

annað mál er sagt að velja megi úr hæfniviðmiðum í málfræði í íslensku (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:109). Færa mætti rök fyrir því að málfræðikennsla sé 

sett fram sem val fyrir þá sem nema íslensku sem annað tungumál, í fyrsta lagi þá má 

velja viðmið en það þarf ekki, og í öðru lagi er málsgreinin sem gefur þetta leyfi ekki í 

þeim kafla sem kynnir hæfniviðmið fyrir íslensku sem annað tungumál. Auðvelt er að 

draga þá ályktun að ekki sé gert ráð fyrir að nemendur í íslensku sem öðru tungumáli 

þurfi að læra málfræði í íslensku. 
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Íslenska sem annað tungumál er ein þriggja greina íslensku í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013). Fyrirmæli um málfræðikennslu eru óskýr í þeirri grein í Aðalnámskrá 

og má túlka sem val fyrir nemendur. Fyrir nemendur sem hafa íslensku sem annað 

tungumál gilda sömu matsviðmið og nemendur sem hafa íslensku að fyrsta tungumáli. 

Hér má greina þversögn. Kann þá að vera hætt við að málfræði verði hálfgert 

olnbogabarn og gleymist. Markmið þurfa að vera skýr ef vinna á að þeim og ná. Spyrja 

má þá hvað verður um málfræðikennslu nemenda sem hafa íslensku sem annað mál? 

Ósanngjarnt er að ætla sér að meta frammistöðu þegar forsendur eru óskýrar og 

fylgifiskur getur verið óánægja og neikvæð umræða um það sem miður fer. Í þessu 

tilviki gæti sú umræða beinst að málfræði í íslensku. Einangrun og skortur á málfræði í 

umræddum kafla Aðalnámskrár er alfarið á skjön við áherslur sömu skrár um málfræði 

en þar er skrifað að málfræði og kennsla hennar megi ekki vera einangrað fyrirbæri í 

kennslunni. Draga má af þessu þá ályktun að hvorki málfræði né öðrum undirgreinum 

íslensku, til dæmis lestri eða ritun, ætti að hampa. Með því að sleppa umfjöllun um 

málfræði í kafla um hæfniviðmið fyrir íslensku sem annað tungumál og bjóða hana sem 

ígildi vals, er öðrum undirgreinum íslensku gert hærra undir höfði en málfræði. Kann 

þetta að orka á lesendur sem smámunasemi höfundar en það sem ekki er sagt er ekki 

síður áhugavert og merkilegt en það sem sagt er. Þá má sannarlega rýna í það sem 

einmitt er sagt um málfræðikennslu í Aðalnámskrá, að hún eigi ekki að vera sérstök 

eining í kennslunni heldur samofin allri íslenskukennslu. Hvers vegna einmitt málfræði? 

Hver eru rökin? Má hafa sérstök málfræðipróf? Er hætt við að málfræði týnist í 

íslenskukennslu? Er spurt um málfræði í samræmdum prófum? 

2.1.2 Málfæði í aðalnámskrám 

Samanburður á eldri aðalnámskrám, Aðalnámskrá grunnskóla: Móðurmál (1976), 

Aðalnámskrá grunnskóla (1989), Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (1999) og 

Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007), við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) sýnir 

ýmsar breytingar. Í eldri námskrám er talað um námsmarkmið og áfangamarkmið í 

öllum greinum, í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) hafa þau breyst í hæfniviðmið. 

Námskrár hafi færst frá því að vera mjög ítarlegar um nákvæmlega hvað skuli kennt og 

numið til ónákvæmari viðmiða. Sú breyting veitir ef til vill kennurum og öðrum 

starfsmönnum skólanna meira rými og frelsi til þess að semja og þróa eigin 

skólanámskrá á grundvelli þessara viðmiða og grunnþáttanna sex (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í íslensku hafa alltaf verið markmið eða viðmið fyrir málfræði í aðalnámskrám. 

Kynning eða umfjöllun á málfræði hefur breyst talsvert í tímans rás í téðum skrám. Í 
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Aðalnámskrá árið 1976 var umfjöllun um málfræði að mörgu leyti mjög fræðileg og 

greina má heimspekilega og málvísindalega nálgun, til dæmis málspeki, frumspeki, 

fyrirbærafræði og rökfræði þar sem fjallað er um tengsl máls og hugsunar, máls og 

veruleika, orð sem tákn, réttsýni og rökhugsun (Menntamálaráðuneytið, 1976). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að málfræði og kennsla hennar megi ekki 

vera einangrað fyrirbæri í kennslunni heldur virk í athugun á texta og töluðu máli. 

Áherslur í málfræðikennslu virðast hafa breyst, markmiðastigi í málvísi frá 1976 er til 

dæmis mjög langur og nákvæmur og gerir kröfur um góða málfræðiþekkingu kennara. Í 

kafla um málvísi frá 1976 er lögð áhersla á að draga úr einangraðri fræðslu um form 

málsins og gera hlut málnotkunar meiri (Menntamálaráðuneytið, 1976:32). Í ljósi þess 

er afar fróðlegt að skoða leiðarvísi handa kennurum og kennaraefnum í móðurmáli frá 

árinu 1977 eftir Baldur Ragnarsson. Hann færir rök fyrir því að tungumálið sé bundið 

lögmáli um atferli og byggir kenningu sína á Ludwig Wittgenstein sem lagði áherslu á að 

mál væri hluti mannlegs atferlis og lífsforms. Tungumálið sé sífellt að breytast og tákn 

og form lúti þörf og notkun málsins (Baldur Ragnarsson, 1977:13-14). B.F. Skinner taldi 

að málnotkun væri alltaf svar við áreiti og í því skyni væri umhverfi, aðstæður og annað 

fólk hluti allrar málnotkunar og forsenda þess að mál manna skildist til fulls (Baldur 

Ragnarsson, 1977:14). Hlutverk móðurmálskennara sé að átta sig á að 

móðurmálskennsla er atferlisþjálfun og líkist íþróttakennslu sem miðar að því að bæta 

fimi nemenda. Vanmat móðurmálskennara á aðstæðum og umhverfi nemenda geti 

meðal annars birst í því hvað þeir telji rétt mál og rangt. Kennsla um málið sé ekki 

kennsla í málinu og hafi væntanlega lítil áhrif á málnotkun nemenda, þeir kunni málið 

fyrir og þarfnist þjálfunar sem gengur út á heildstæða nálgun fremur en 

sundurgreiningu máls í formeiningar án nokkurra tengsla við veruleikann (Baldur 

Ragnarsson, 1977:14-16). Ljóst er að fyrsta Aðalnámskrá grunnskóla (1976) slær tóninn 

um að málfræðikennsla eigi helst ekki að vera einangruð í kennslunni. Að öðru leyti 

hefur umfjöllum um málfræði í aðalnámskrám breyst mikið og markmið eða viðmið eru 

sett upp með gjörólíkum hætti frá því sem áður var. Nú er fremur gerð krafa um 

málfærni og síður fjallað um einstök málfræðiatriði. 

Baldur Ragnarsson (1977) bendir á þversögn í enn eldri námskrám sem varðar 

umfjöllun um málfræðikennslu annars vegar og markmið hins vegar. Málfræði er 

fræðigrein sem lýtur reglum, fræðiheitum og skilgreindum þekkingarhugtökum. Það er 

hægt að kenna fræðigreinina kerfisbundið og prófa hana með hlutlægum hætti líkt og 

aðrar greinar í skólanum. Þetta hefur valdið því að litið er á málfræði sem höfuð og 

herðar móðurmáls sem námsgreinar (Baldur Ragnarsson, 1977:45). Baldur færir fyrir 



18 

því rök að í „Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri frá 1960“ séu námsmarkmið 

sett upp með þeim hætti að þau styðji við það að málfræðinám megi ekki vera 

afmarkað fyrirbæri í móðurmálskennslu. Þó sé málfræði í þessari námskrá afmarkaður 

kafli og það sama gildi um námsefni í málfræði, það sé afmarkað í sérstökum 

kennslubókum í málfræði og kennt með sama hætti og verið hafi í áraraðir (Baldur 

Ragnarsson, 1977:45). Baldur telur að ekki sé aðeins um að kenna námskrám og 

kennslubókum heldur einnig því að málfræði er hægt að kenna og meta með 

hlutlægum og ópersónulegum hætti. Hún reyni tiltölulega lítið á kennarann sem 

tilfinningaveru, ólíkt því þegar mál er kennt sem atferli, og er fremur í ætt við aðrar 

námsgreinar sem unnt er að kenna með ópersónulegri og reglubundnari hætti (Baldur 

Ragnarsson, 1977:46). Athygli getur vakið að rúmri hálfri öld síðar, er áhersla á 

málfræði í námskrám sem óeinangrað fyrirbæri svipað og enn skipar hún sinn eigin sess 

í Aðalnámskrá grunnskóla (2013), þrátt fyrir að markmiðalisti í greininni hafi tekið 

töluverðum breytingum. Enn eru árið 2016 dæmi um að málfræði sé afmörkuð í 

sérstökum kennslubókum í málfræði. 

Málfræði hefur alveg fallið brott sem hæfniviðmið í kennslu erlendra tungumála í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Ávallt er þó fjallað aðeins um málfræði og lögð áhersla 

á það í flokkum hæfniviðmiða að nemendur þekki til einhverra málfræðiatriða, 

málfræði sé hluti af heildarsamhengi tungumálsins en ekki markmið í sjálfu sér 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:133). Starfsmenn eru varaðir við að mikil 

málfræðikennsla, til dæmis áhersla á ytra snið og nákvæmni í málfari í ritunarkennslu 

geti dregið úr nemendum kjark (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:133). 

Þetta er breyting frá því sem skrifað er í Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend mál: Enska og 

danska (1976) um málfræði en þá var mikil áhersla var lögð á málfræðiþátt í bæði 

töluðu máli og rituðu í kennslu erlendra mála, dönsku og ensku. Án þess að ætla að 

kanna nánar þróun málfræðikennslu í erlendum tungumálum má velta því fyrir sér hvað 

hafi valdið þessum miklu áherslubreytingum á málfræðikennslu erlendra tungumála. 

Kann að vera að áhersla Baldurs Ragnarssonar (1977) á tungumálakennslu sem 

atferlisþjálfun hafi skilað sér með meira áberandi hætti í námskrárhluta erlendra mála? 

Hafa kennarar erlendra tungumála einfaldlega náð betri tökum en íslenskukennarar á 

kennslu þar sem málfræði er ekki einangrað fyrirbæri í kennslu? Hvað sem öðru líður þá 

hefur orðræða aðalnámskráa þróast frá því að hamra á málfræðikennslu erlendra mála 

í að nánast vara við henni. Hér á eftir verður nánar fjallað um stöðu málfræði í 

skólakerfinu nú á dögum. 
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2.1.3 Rannsóknir um málfræðikennslu og íslensk málstefna 

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir (2014) greinir frá því í doktorsritgerð sinni að erfitt er að 

svara einhlítt með tölfræði þeim spurningum sem sérstaklega beinast að 

íslenskukennslu í grunnskólum á Íslandi. Hún nefnir tvær rannsóknir sem tengja má við 

málfræðikennslu, annars vegar rannsókn Önnu Sigríðar Þráinsdóttur á því hvaða áhrif 

breytingar á framkvæmd samræmdra prófa í 10. bekk hefðu á málfræðikennslu og hins 

vegar rannsókn Hönnu Óladóttur sem rannsakaði það hvort kennarar færu eftir 

tilmælum aðalnámskrár þar sem hvatt er til málfarslegs umburðarlyndis (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2014:57). Niðurstöður Önnu Sigríðar sem byggðust á viðtölum við 

íslenskukennara í 10. bekk, gáfu vísbendingar um kennarar myndu draga úr 

málfræðikennslu og beina fremur athyglinni að málnotkun. Meiri áherslu myndu 

kennarar leggja á lestur, bókmenntir, ritun og talað mál og hlustun. Skemmst er frá því 

að segja að niðurstöður Hönnu gefa vísbendingu um að kennarar fari ekki eftir téðum 

tilmælum um málfarslegt umburðarlyndi, hvorki í málfræðikennslunni sjálfri né við val á 

kennslubókum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014:58). Þáttur málfræði hefur sannarlega 

minnkað ef tekið er mið af þróun aðalnámskráa. Vísbendinga um hið sama gætir einnig 

í samræmdum prófum og námsefni. Saman styðja rannsóknir Önnu og Hönnu við það 

viðhorf að meginþróun hafi verið að hverfa frá því að hafa sérstaka málfræði í að hafa 

hana alls staðar með þeim afleiðingum að hún hefur meira og minna horfið, til dæmis 

úr samræmdum prófum. Sigurður Konráðsson (2003:44-49) kannaði hugtök í málfræði í 

samræmdum prófum í íslensku í 10. bekk árin 1993-2002. Skemmst er frá því að segja 

að á þessu tímabili komu fyrir í prófunum samtals 154 málfræðihugtök og að meðaltali 

56 hugtök á ári, ýmist í spurningum í málfræðihluta eða sem valmöguleikar í 

fjölvalsspurningum. Sérstaka athygli vekur að einungis tvö þessara hugtaka komu fyrir í 

öllum prófunum tíu en það eru hugtökin málsgrein og sögn. Langflest hugtökin eða 71 

hugtak, komu aðeins fyrir í einu prófi. Nefna má að 18 málfræðihugtök komu fyrir í 

fimm prófum. Ljóst er að málfræðihugtök sem nemendur eiga að þekkja eru ansi mörg 

og með niðurstöður Sigurðar í huga gæti reynst kennurum og nemendum erfitt að 

greina áherslur í málfræði. Enn fremur veltir Sigurður fyrir sér raunverulegum tilgangi 

fjölvalsspurninga. Hann fullyrðir að lítið hafi reynt á færni og kunnáttu nemenda við að 

beita málfræðihugtökum í rituðu máli á þessu tímabili sem um er rætt (Sigurður 

Konráðsson, 2003:49). 

Baldur Ragnarsson (1977) rekur sögu erlendra rannsókna á því hvort 

málfræðikennsla hafi aukið hæfni nemenda til að beita málinu „rétt og markvisst“ frá 

því um aldamótin 1900 til þess tíma er hann skrifaði um þær. Niðurstöður þeirra voru á 
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þá leið að sérstakt málfræðinám komi að litlu sem engu gagni við að auka ritfærni 

nemenda. Einkunnir nemenda í málfræði voru þá sambærilegri einkunnum sömu 

nemenda í til dæmis stærðfræði og landafræði en í ritgerð, enda snýst málfræði fremur 

um að taka í sundur en að tengja saman (Baldur Ragnarsson, 1977:47). Hann telur 

yfirfæra megi þessar niðurstöður á íslenska nemendur, málfræðireglur og beygingar 

sem íslenskir nemendur hafi lært utanbókar bæta ekki sjálfkrafa málfar. 

Íslenska hefur lítið breyst síðustu aldir, miðað við önnur skyld tungumál. Þær 

breytingar sem hafa átt sér stað á málkerfi, snúa að hljóðkerfi málsins, beygingakerfi og 

setningagerð, hafa litlum breytingum tekið þó að dæmi séu til um það (Höskuldur 

Þráinsson, 2014:153-157). Kjarna-orðaforði í íslensku hefur lítið breyst en breyting 

hefur orðið og mun áfram verða á almennum hluta orðaforðans, rekja má þær 

breytingar til tíma, tækni, samfélags og afþreyingar (Sigurður Konráðsson, 2012:18). 

Íslensk málstefna var samþykkt á Alþingi 12. mars árið 2009, Íslenska til alls, og er það 

fyrsta opinbera málstefnan á Íslandi. Meginmarkmið málstefnunnar er að skipa íslensku 

traustan sess í öllu samfélaginu og vinna að því að tungumálið standist tímans tönn 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). Málstefnan er byggð á tillögum 

Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu, gefin út af menntamálaráðuneytinu 2008. 

Í tillögum að málstefnu er staðhæft að framtíðarhorfur tungumálsins ráðist af stöðu 

þess innan málsamfélagsins, að íslenska sé notuð á öllum sviðum samfélagsins sem 

sameinist í afstöðu með tungumálinu (Menntamálaráðuneytið, 2008:7). Í tillögunum er 

greint frá nokkrum skilgreiningum á hugtakinu málstefna og henni meðal annars lýst 

sem stefnu varðandi málnotkun og ferli sem varða stöðu og form máls 

(Menntamálaráðuneytið, 2008:8). Þá eru tekin af öll tvímæli um mikilvægi þess að 

staða íslenskrar tungu sé tryggð í skólakerfinu, það hafi auk foreldra og forráðarmanna 

hvað mesta möguleika í að efla færni í móðurmáli. Enn fremur er bent á að til dæmis 

alþjóðavæðing og ný afþreying kalli á trausta móðurmálskennslu í skólum, ekki síst 

vegna þess hve góð tengsl og yfirsýn skólinn hefur við samfélagsbreytingar. Í tillögum 

að málstefnu kemur fram að dregið hafi hins vegar úr móðurmálskennslu í skólum 

síðustu ár og að Íslendingar verji minni tíma til móðurmálskennslu í grunnskólum en 

gengur og gerist á Norðurlöndunum (Menntamálaráðuneytið, 2008:23-26). Lögð er þá 

áhersla á að allir kennarar í grunnskólum á Íslandi eru málfarsfyrirmyndir og að 

íslenskukennarar verða að hafa mikla þekkingu á faginu, ekki síst vegna þess að þeir 

kenna bæði íslensku sem móðurmál og íslensku sem annað mál. Tekið er fram í tillögum 

að málstefnu að íslenskukennarar verði meðal annars að hafa víðtæka þekkingu á 

íslensku máli, málfræði og geti með góðu móti þjálfað málbeitingu og framsögn 
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(Menntamálaráðuneytið, 2008:27). Til þess að grunnskólar geti með góðri samvisku 

starfað í þágu íslenskrar málstefnu þurfa þeir að standa skil á mismunandi þáttum 

íslensks máls og móta sér stefnu í grunnskólum. 

Ekki er úr vegi að samþætta umfjöllun um íslenska málstefnu og málvöndun. Hér er 

hugtakið málvöndun valið vegna þess að í tillögum að íslenskri málstefnu er það 

skilgreint á þann hátt að það snúi að beyginga- og setningafræði, framburði, merkingu 

og orðaforða en hugtökin málvernd og málrækt fremur að formi málsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2008:10). Neikvæð afstaða til tungumálsins er ekki vænleg til 

árangurs ef markmiðið er að viðhalda íslensku með sæmilegu móti. Kröfur á nemendur 

um rétt málfar geta dregið úr þeim þrótt og vilja til tjáningar. Nemendur geta tekið 

nærri sér þegar ráðist er að málnotkun þeirra og litið á það sem móðgun við sig og 

umhverfi sitt (Baldur Ragnarsson, 1977:23). Þeir hafa numið tungumálið af foreldrum 

eða öðru fólki sem stendur þeim nálægt. Afleiðing leiðréttinga á málfari gæti verið að 

nemendur dragi sig í hlé eða snúist til varnar, vilji hvorki nota né rækta málið og þrói 

með sér neikvætt viðhorf til tungumálsins (Baldur Ragnarsson, 1977:24). Höskuldur 

Þráinsson (2014) heldur því einnig fram að leiðréttingar á því sem styðst við reglu í máli 

þess sem í hlut á, muni ekki bera neinn árangur en geti hins vegar gert viðkomandi 

óöruggan gagnvart málinu og jafnvel eyðilagt regluna sem málnotandinn styðst við. 

Leiðréttingar geti því í besta falli engan árangur borið og í versta falli valdið vantrausti á 

eigin málkennd og að lokum málspjöllum (Höskuldur Þráinsson, 2014: 159). Nemendur 

hafa tileinkað sér móðurmál sitt án beinnar tilsagnar auk almennra reglna um til dæmis 

framburð og beyginga- og setningagerð í íslensku. Það sem hafi áhrif á málnotkun 

þeirra eru því ekki athugasemdir sem rugla í málvitundinni heldur aðrar aðferðir sem 

stuðli að því að efla máltilfinningu þeirra. Geti það til dæmis verið að láta nemendur 

hlusta á frásagnir á góðu máli og skrifa endursagnir eftir minni (Höskuldur Þráinsson, 

2014:181). Svo virðist vera að stuðla megi að málvöndun með öðrum hætti en 

leiðréttingum. Erna Árnadóttir (2000) nálgast umræðu um málvöndun frá öðru 

sjónarhorni og bendir á að skýrleiki í máli sé forsenda þess að hugsunin komist á 

framfæri og að vandað málfar endurspegli þá virðingu sem málnotandi ber fyrir sér og 

öðrum, málfar sé vani og að vana megi breyta og bæta ef vilji er fyrir hendi (Erna 

Árnadóttir, 2000:58-61). Ef til vill mætti færa rök fyrir því að Erna dansaði á línu 

málvöndunar og máldýrkunar. Væri þá ekki nær að ala með nemendum þá hugsjón að 

þeir kunni tungumálið fyrir og að möguleikar á notkun þess séu endalausir? Kennarar 

eru stoð og stytta nemenda á meðan að þeir þroskast sem málnotendur. Umræða um 

rétt og rangt mál er næsta óskyld þessum hugmyndum og ef til vill tilefni til að forðast 
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hana? Baldur Ragnarsson (1977) benti á það fyrir nokkur áratugum að ef mikilvægi ytri 

aðstæðna er vanmetið í móðurmálskennslu geti það komið fram í kennslu um rétt mál 

og rangt. Málvísindi færa málsamfélagi í té staðreyndir um málið en ekki upplýsingar 

um það hvernig á að nota þær. Mat á því hvað hvort eitthvað sé rétt eða rangt er ekki 

unnt að sækja beint til vísinda þegar um tungumál ræðir, það hlýtur ávallt að vera 

samþætt félagslegum, siðferðilegum og fagurfæðilegum gildum hverju sinni (Baldur 

Ragnarsson, 1977:14-15). Hvað sem öðru líður standa móðurmálskennarar frammi fyrir 

þverfræðilegri nálgun á tungumálinu við kennslu og krefst það góðrar almennrar 

þekkingar á málinu, til dæmis málfræði. 

2.1.4 Afstaða til málfræði og málfræðikennslu 

Ein skilgreining Páls Skúlasonar (1987) á gagnrýninni hugsun er á þá leið að rangt sé að 

trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum. Lögmál þetta verður að vera inngreypt í 

huga og vitund fólks og hafa almennt gildi. Það hlýtur því að vera samborgaraleg skylda 

að biðja ávallt um rök fyrir skoðunum, upplýsingum og staðreyndum. Ef rökum er 

einhverra hluta vegna ekki komið til skila ætti kannski að varast að samþykkja nýjar 

upplýsingar möglunarlaust. Án þess að ætla ala á efahyggju er borðleggjandi að nefna 

gagnrýna hugsun vegna þess hve mikil áhersla er lögð á hana í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013). Ef því er haldið fram að fullyrðing sé sönn, er verið að segja að það sem fullyrt 

er, sé raunverulega þannig, staðreynd (Bowell og Kemp, 2005:7). Þetta er lögmál í 

rökfræði sem er samofið gagnrýninni hugsun. Skoðun getur tekið á sig mynd 

fullyrðingar ef þeir sem hana hafa spyrja ekki um rök og bera hana áfram 

umhugsunarlaust. Styður þetta mikilvægi þess að gagnrýnin hugsun hafi almennt gildi. 

Borðleggjandi er að tengja umræðu um réttmæti fullyrðinga við málfræði í íslensku. 

Fullyrðingin: „Kalli er 175 cm á hæð“ er sannanleg vegna þess að hana má sanna með 

mælingu. „Kalli er stór“ er ósannanleg fullyrðing vegna þess að hún tjáir skoðun (Baldur 

Ragnarsson, 1977:49). Munurinn á sannanlegum og ósannanlegum fullyrðingum er 

falinn í málfræðilegum forsendum. Þegar sögnin að vera er notuð með lýsingarorði eða 

nafnorði sem lýsir eiginleikum felur hún í sér að þeim sem mælir af munni finnist Kalli 

vera stór. Um er þá ávallt að ræða skoðun. Það að Kalli sé 175 cm á hæð er þá 

staðreynd en merkir í raun og veru að Kalla megi meðal annars skipa í flokk með öðrum 

sem eru 175 cm á hæð, hann sé líka gæddur öðrum eiginleikum. Hafi fólk þá reglu í 

huga að sögnin að vera ásamt lýsingu sem stendur fyrir flokk, hafi sögnin þá merkingu 

að vera meðal annars (Baldur Ragnarsson, 1977:50-51). Baldur (1977) bendir jafnframt 

á að hafi fólk þessa reglu á bak við eyrað falli það síður í þá gryfju að flokka fólk, fyllist 

fordómum. Þessi málfræðilega skýring á eðli fullyrðinga sýnir hve þörf þekking á 
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tungumálinu er, í því sjálfu geta leynst forsendur og jafnvel ástæður fordóma. 

Ófullnægjandi forsendur gætu þá til dæmis falist í því að hafa ekki í huga að sögnin að 

vera getur staðið fyrir skoðun og flokkadrætti. Skoðun, fullyrðing, staðreynd og viðhorf 

eru allt hugtök sem í senn eru mikilvæg og viðkvæm. Þau eru mikilvæg vegna þess að 

þau hafa bein áhrif á menn og samfélög og viðkvæm vegna þess að hægt er að hafa 

áhrif á þau og jafnvel að nota þau til blekkingar. Getur tiltekin skoðun sem er fullyrt 

nógu oft og lengi, orðið að staðreynd? Með engu móti er unnt að fullyrða það en ekki 

þarf að leita lengra en til pósitívískra sjónarmiða þar sem hugtök og ummæli eru aðeins 

viðurkennd ef að staðfesta má þau með reynslu, gangi það ekki eru þau merkingarlaus 

(Myhre, 2001:294). Fullyrðingar á borð við „málfræði er leiðinleg“ og „málfræði er 

skemmtileg“ er bæði hægt að afgreiða með þeim rökum að sögnin að vera auk 

lýsingarorðs tjái skoðun, sé ósannanleg og því ekki staðreynd og að fullyrðingin geti 

aðeins öðlast viðurkenningu ef hún er staðfest með reynslu. Leiða má þannig líkur að 

því að spurningum eins og „er málfræði leiðinleg?“ eða „er málfræði skemmtileg?“ 

verður seint svarað afdráttarlaust játandi eða neitandi. Engu að síður má velta fyrir sér 

eðli spurninganna sjálfra, jafnvel með tilliti til málfræðikennslu, og skoða tengsl þeirra 

við viðhorf kennara til málfræðikennslu. 

2.2 Málfræðinám og málfræðikennsla 

Í þessum kafla verður fjallað um málfræði í íslensku. Málfræði verður gerð skil sem 

fræðigrein og í sögulegu ljósi. Þá verður vikið að máltöku og málfærni barna og 

umræðan sett í samhengi við málfræðinám, hvenær, hvort og hvernig best sé að hefja 

og standa að málfræðinámi og málfræðikennslu. Þá verður einnig fjallað um menntun 

íslenskukennara og kennara almennt, opinberar áherslur á íslenskumenntun kennara og 

hugað að félagslegum áhrifum og hugsanlegri mismunun sem tengist kennslu um 

tungumál og málfræðikennslu. Þar á eftir verður litið til þeirra áhrifa sem kennarar geta 

haft á málfar nemenda sinna með sérstöku tilliti til eigin málnotkunar, viðhorfa og 

kennsluhátta. Þá verður lausna leitað við ýmsum spurningum sem lúta að viðhorfi 

kennara til tungumálsins og tengslum formlegrar þekkingar og viðhorfa. Að engu verður 

farið óðslega í alhæfingar en öll umfjöllun um viðhorf er hvort tveggja í senn viðkvæm 

og nauðsynleg. 

2.2.1 Hvað er málfræði? 

Tungumálinu má skipta í tvennt, annars vegar málfræði og hins vegar orðaforða. 

Málfræði er yfirhugtak, reglusafn, sem vísar til reglna sem málnotendur kunna og nota 

án mikillar fyrirhafnar. Þessar reglur lýsa sér í því að málnotendur vita hvernig orðin 
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beygjast, raðast saman í setningar og hvað þau merkja. Reglur um beygingar og 

merkingu orða breytist, einnig röð orða í setningar (Sigurður Konráðsson, 2000:154). 

Börn tileinka sér þessar reglur á máltökuskeiði, þau tileinka sér tungumálið að mestu 

leyti án beinnar tilsagnar. Þau tileinka sér reglur um til dæmis fleirtölu nafnorða og 

setningagerð án beinnar tilsagnar (Höskuldur Þráinsson, 2014:155). Þau viða að sér 

reglusafni, málfræðinnar, á meðan þau ná tökum á móðurmáli sínu. Reglurnar sem 

börnin uppgötva í málinu og tileinka sér á máltökuskeiði eru ekki endilega alltaf þær 

sömu, í máli eru ýmis tilbrigði (Höskuldur Þráinsson, 2014:156). Tilbrigðin koma fram í 

málinu til dæmis þegar börn setja fleirtöluendinguna -ar á röng orð sem festast í máli. 

Dæmi um þetta er fleirtalan af orðinu refur, máltilfinning margra styddi eflaust við 

orðið refar í stað refir. Tilbrigði eru þá vel þekkt í íslenskum framburði og setningafræði 

(Höskuldur Þráinsson, 2014:157). Tilbrigðin standa þannig annars vegar fyrir reglur sem 

börn hafa numið með ólíkum hætti á máltökuskeiði og hins vegar fyrir breytingar sem 

orðið geta á reglusafni, málfræði. Til þess að börn geti numið reglusafnið með ágætis 

árangri leggur Höskuldur Þráinsson (2014) til hugtakið máleyra sem nokkurs konar 

andsvar við leiðréttingum á málfari barna. Máleyrað þjálfist á sambærilegan hátt og 

brageyra, til dæmis þegar fullorðnir tali mikið við börn og unglinga, lesi fyrir þau og 

hvetji til lesturs. Enn fremur leggur hann til aðferðina endursagnir í því skyni að þjálfa 

máleyrað, auka orðaforða, efla lesskilning og síðast en ekki síst þjálfa börn og unglinga í 

málnotkun. Börnin hlusti á lestur vandaðs texta og skrifi svo upp eftir minni með tilliti til 

aðalatriða (Höskuldur Þráinsson, 2014:178). Draga má þá ályktun að reglusafnið, 

málfræði, sem numin er á máltökuskeiði með náttúrulegum hætti, sé þó eitthvað sem 

unnt er að hafa áhrif á með góðu móti, til dæmis með árangursríkum aðferðum á við 

endursögn og varkárni í leiðréttingum. Þessi þekking er ekki meðfædd og að miklu leyti 

mun það vera á ábyrgð kennara að gangast við hlutverki sínu í þessum efnum, hæfni 

kennara á móðurmáli og þekking á reglukerfinu sjálfu er augljós krafa. Yfir reglurnar í 

reglusafninu eru málfræðihugtök, nafnorð er til dæmis hugtak yfir safn orða sem 

fallbeygjast og skiptast í sérnöfn og samnöfn. Skáletruðu orðin eru málfræðihugtök, 

fræðiheiti sem læra þarf skil á. Engu að síður er málnotandi fær um að tala um kisu án 

þess að geta skilgreint hvað fallbeyging er. Öðru fremur gera málfræðihugtök fólki kleift 

að tala saman um tungumálið, eðli þess og einkenni, og taka sér því stöðu tengiliðar 

fræða og fólks. 

Orðaforði er tengdari menningu en málfræði, orðaforði er safn en málfræði kerfi 

(Sigurður Konráðsson, 2000:154). Ásamt öllum orðum sem málnotendur kunna fylgja 

upplýsingar um til dæmis merkingu orðsins, orðflokk, kyn og tölu (Sigurður Konráðsson, 
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2000:155). Orðaforði stendur fyrir þau orð sem málnotandi hefur á valdi sínu. Orðaforði 

ræðst af ýmsum þáttum, til að mynda menningu, uppeldi og aðstæðum en ætla má að 

engir tveir búi yfir nákvæmlega sama orðaforða. Orðaforði vex alla ævi og vel unnt að 

hafa áhrif á vöxt hans. Lestur eykur til dæmis orðaforða, vegna þess að sú máltilfinning 

sem felst í að átta sig á merkingu sjaldgæfra orða er háð lestri (Höskuldur Þráinsson, 

2000:142). Ljóst er að orðaforði og málfræði eru hliðar á sama teningnum. Málfræði og 

orðaforði taka bæði breytingum í tímans rás. Málbreytingar eru þó ef til vill 

afdráttarlausari, lítil eða smávægileg breyting á kerfi, á meðan að orðasafn allra orða í 

íslensku fyrr og síðar stækkar bara (Sigurður Konráðsson, 2000:153). 

Maria Montessori lagði sinn skerf til uppeldissögu með sínu starfi við upphaf síðustu 

aldar. Hún taldi að einungis með snertingu barns við tungumálið í umhverfi sínu gæti 

það þróað einstaklingsbundna og huglæga málkunnáttu. Í því samhengi er mikilvægt að 

mikið væri talað við barnið sem fengi að baða sig í málinu (Myhre, 2001:182). Grunnur 

að máltöku barns er lagður áður en barnið segir fyrsta orðið, þau eru flest altalandi við 

þriggja ára aldur og við upphaf skólagöngu búa þau þegar yfir allríkulegum orðaforða, 

tala málfræðilega rétt að mestu leyti og nota fullburða setningar (Ásthildur Snorradóttir 

og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000:42). Ljóst er að börnin hafa ung tileinkað sér 

grundvallarþætti í notkun móðurmáls og við orðaforða og málfræðikunnáttu bætist 

með tíma og kennslu. Börnin öðlast snemma máltilfinningu sem tengist formlegri 

málfræði og reglum um setningagerð. Sú máltilfinning er lýtur að næmi fyrir því hvað er 

við hæfi í rituðu máli fæst með þjálfun í lestri og ritun (Höskuldur Þráinsson, 2000:135). 

Þá er óupptalin sú máltilfinning sem Höskuldur (2000:137) kýs að lýsa sem tilfinningu 

„fyrir blæbrigðum í merkingu orða og setninga.“ Þessi gerð máltilfinningar fæst með 

miklum lestri og næmi fyrir málnotkun alls kyns. Máltilfinning er þá allt í senn 

sameiginleg öllum sem læra að tala og nokkuð sem hægt er að þjálfa með 

móðurmálskennslu. Máltilfinning hlýtur því ekki aðeins að vera háð því hve mikið 

nemendur lesa og skrifa, hún er byggð á málfræðiþekkingu máltökuskeiðs og hlýtur að 

verða betri eða meiri með viðbótarþekkingu í málfræði? Viðhorf kennara til 

málfræðikennslu eru ekki hvað síst áhugaverð í ljósi hugmynda um máltilfinningu, hún 

hlýtur að þykja eftirsóknarverð. Ef tilgangurinn helgar meðalið er skýrt að 

málfræðikennsla er ekki lyfleysa í þessum efnum. 

2.2.2 Hverjir kenna málfræði? 

Í tillögum að íslenskri málstefnu, síðar Íslensku til alls, kemur fram að Íslendingar verji 

minni tíma til móðurmálskennslu en aðrar Norðurlandaþjóðir, danskir nemendur fái til 

dæmis 78% meiri móðurmálskennslu en nemendur á Íslandi. Íslensk málnefnd fór því 
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fram á í tillögum að málstefnu að móðurmálskennsla í íslenskum grunnskólum yrði efld 

í takt við það sem gengur og gerist í nágrannalöndum (Menntamálaráðuneytið, 

2008:26). Úttekt Íslenskrar málnefndar á íslenskukennslu í kennaramenntun í Háskóla 

Íslands og Háskólanum á Akureyri leiddi í ljós að þeir nemendur sem ekki höfðu valið 

íslensku eða bekkjarkennslu eldri barna grunnskóla sem kjörsvið þurftu aðeins að taka 

eitt námskeið í íslensku. Námskeiðið var kennt á fyrsta ári í kennaranámi. Á þessum 

tíma hafði einnig dregið úr íslenskukennslu í kjarna í B.Ed. námi sem veitti nemendum 

réttindi til þess að kenna hvaða grein í grunnskóla sem er (Menntamálaráðuneytið, 

2008:27). Árið 2016 hefur sú breyting átt sér stað að kennaranám hefur verið lengt um 

tvö ár og málnefnd lagði það til að breytingunni fylgdi aukin íslenskukennsla með það 

að markmiði að efla íslenskukunnáttu kennaranema. Að auki brýnir hún fyrir lesendum 

að íslenskukennarar verði að vera sérfræðingar í sinni grein, hafa tök á því að kenna 

allar undirgreinar íslensku og koma til móts við nemendur sem hafa íslensku að 

móðurmáli og öðru máli (Menntamálaráðuneytið, 2008:27). Lagði Íslensk málnefnd til 

að grunnskólakennarar fengju að minnsta kosti 60 eininga menntun, eitt námsár af 

fimm, í íslensku máli, bókmenntum og kennslu í íslensku sem öðru máli. 

Íslenskukennarar ásamt öðrum kennurum eru málfarsfyrirmyndir nemenda og verður 

því hlutverki meðal annars sinnt með íslenskumenntun í kennaranámi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008:31). Rök málnefndar standa meðal annars fyrir opinbera 

áherslu á jafnan rétt nemenda til þess að standast kröfur Aðalnámskrár grunnskóla 

(2013) í íslensku. Íslensk málnefnd lagði til að svo markmiðum íslensku málstefnunnar 

yrði náð væri gerð sú krafa á móðurmálskennara í grunnskóla að þeir væru með 

háskólamenntun í greininni, til dæmis af íslenskukjörsviði í kennaranámi 

(Menntamálaráðuneytið, 2008:31). Í grein Ragnars Inga Aðalsteinssonar, Ingibjargar B. 

Frímannsdóttur og Sigurðar Konráðssonar (2014:540) er niðurstöðum viðamikillar 

rannsóknar á stöðu og sjálfsmati grunnskólakennara á Íslandi lýst. Spurningalistar voru 

sendir til nokkur þúsund kennara, skráðra í Kennarasamband Íslands, og bárust svör frá 

1033 grunnskólakennurum. Skemmst er frá því að segja 83,9% allra svarenda hafa 

kennt íslensku í umsjónarkennslu og 37,3% hafa kennt námsgreinina íslensku á 

unglingastigi grunnskóla, fleiri en hafa menntun í íslenskukennslu. Enn fremur kom í ljós 

að margir þessara kennara telja sig ekki hafa öðlast nægilega þjálfun í íslenskukennslu 

og margir þeirra hafa ekki mikla íslenskumenntun úr kennaranámi (Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson o.fl., 2014:549). Styrkir þetta enn og skýrir þörf á að auka áherslu á 

íslenskumenntun kennara í námi og þjálfun í íslenskukennslu á vettvangi, tæplega 90% 

kennara lenda í því að kenna íslensku í starfi sínu, og þar af leiðandi einnig málfræði. 
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Ásgrímur Angantýsson (munnleg heimild, 2. október 2015) hélt erindið Orðræða 

íslenskukennara um mál og málfræði á Menntakviku 2015. Erindið var byggt að miklu 

leyti á gögnum úr rannsóknarverkefninu Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-

2015. Ásgrímur skoðaði viðtöl við 11 íslenskukennara en flestir þeirra höfðu mikið verið 

leiðréttir málfarslega í æsku og alist upp við lestur og bækur. Níu kennarar höfðu alist 

upp við býsna miklar leiðréttingar á málfari. Aðeins einn kennaranna mundi ekki eftir 

því að hafa veið leiðréttur. Út frá þessum upplýsingum velti hann því upp hver 

raunverulega kennir íslenska málfræði og málnotkun og í því samhengi mismunun. 

Margir kennaranna höfðu augljóslega „íslenskukennara“ heima fyrir og spyrja má hvort 

gert sé ráð fyrir því í skólanum. Ef lítið er kennt um málfar í skólum, er þá sanngjarnt að 

gefa einkunn fyrir málfar? Ef gerð er sú krafa að nemendum sé gefin einkunn fyrir 

málfar þá þarf að kenna um málfar, það þarf að lesa texta um málfar og kenna 

nemendum málfræðihugtök og beitingu þeirra, í skólanum. Fari lítið fyrir þeirri kennslu í 

skólanum þá má segja að gert sé ráð fyrir að nemendur læri um málið og málfræði 

heima. Þá gefur auga leið að sumir nemendur spjara sig vel en aðrir ekki. Þeir sem læra 

um málið heima, lesa mikið og eru leiðréttir heima fá þá í raun og veru einkunn í 

skólanum sem er byggð á baklandi þeirra. Og það er ekki sanngjarnt, það er mismunun. 

Rannsóknargögn sem Ásgrímur byggði erindi sitt á, leiddu í ljós að kennurum þykir 

flestum mikilvægt að nemendur séu vel að sér málfarslega, en kennarar noti ekki 

nægilegan tíma í það í skólanum að kenna um málið. Ljóst er að vert er að skoða málið 

betur, misræmi er kannski til staðar og þar af leiðandi er nemendum mismunað á 

grundvelli uppruna og heimilsaðstæðna. Erindið hvatti til umhugsunar um það hvort 

kennarar bregðist stundum hlutverki sínu og geri ráð fyrir að til séu ágætis 

íslenskukennarar heima. Málfræðikennsla er ekki einangrað fyrirbæri, hvorki í skólanum 

né utan skólans. Hún er í raun félagslegt og þar af leiðandi vandmeðfarið fyrirbæri, hún 

bæði líður fyrir og græðir á að flestir kunni hana fyrir. Mætti þá svara þeirri spurningu 

sem lagt er upp með í kaflanum á þá leið að allir þeir sem að börnum komi kenni 

málfræði? Frá hugmyndafræðilegu sjónarhorni hefur verið talað um að skóli ríkjandi 

stéttar gegni því hlutverki að réttlæta og staðfesta ríkjandi ástand, nemendur hafi því 

ekki jöfn tækifæri í skólanum vegna þess að nemendur úr kúguðum stéttum hafa ekki 

þá menningarvitund sem talin er sjálfsögð í skólanum (Myhre, 2001:308-309). Þessi 

ójöfnuður hafi óhjákvæmilega áhrif á málfar og heimanmund nemenda. Nemendur úr 

ríkjandi stétt hafi betri forsendur til þess að ganga vel í skólanum vegna þess að kennsla 

miðast við þekkingu þeirra á meðan að nemendur úr kúgaðri stétt hljóti ekki þá 

grundvallarmenntun sem þeir þurfa (Myhre, 2001:309). Ef til vill mætti sjá svipað 
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mynstur í málfræðikennslu og málfari á Íslandi, líkt því sem Ásgrímur fjallaði um. Enn 

fremur mætti færa rök fyrir því að einmitt í því skyni að stemma stigu við mismunun 

þurfi mjög haldbæra móðurmálskennslu. 

2.2.3 Hvenær, hvort og hvernig? 

Ætti ekki að kenna málfræði vegna þess að hún er málsvari sundurgreiningar og 

flokkunar á meðan aðrir þættir móðurmáls standa fyrir samtengingu og sköpun (Baldur 

Ragnarsson, 1977:49)? Fyrst skrifa börn örstuttar setningar sem lengjast og flækjast 

með aldri og þroska. Setningaform eru ein heild sem málnotandi hefur annað hvort vald 

á eða ekki. Langar og stuttar setningar fara í sérflokk með setningum sem eru þeim líkar 

og þessi kunnátta vex með samskiptum og lestri (Baldur Ragnarsson, 1977:50). Baldur 

hélt því fram að bein aðstoð við að kenna börnum setningaform, með málfræðikennslu, 

stoðaði lítið, það væri óbein kennsla sem virkaði, hvatning til samræðna, lestur góðra 

texta og ritun. Börnin læri því ekki að setja saman setningar með hjálp 

málfræðikennslu, þau læri á setningaform með heildstæðri hugsun sem lýst hefur verið 

og því hlýtur að vera ruglandi fyrir þau að sundurgreina þær líkt og málfræði gerir kröfu 

um (Baldur Ragnarsson, 1977:51). Enn er því ósvarað hvort að kenna eigi málfræði. 

Baldur stingur upp á því að endurnýja hefðbundna málfræði, yngja upp gamlar 

skilgreiningar með nýrri þekkingu málvísinda. Það megi gera með því að leggja áherslu á 

samhengi en ekki sundurgreiningu og sýna hvernig nota megi málfræðina í verki. Þetta 

samhengi fengist með því að kenna málfræði með málnotkun, merkingu orða og ritun 

og kennslubókum ætti að haga í samræmi við samhengið. Málfræðikunnátta komi að 

beinu gagni við stafsetningu, greinarmerkjasetningu og beygingu orða (Baldur 

Ragnarsson, 1977:49-52). Tilgangurinn hér er ekki eingöngu að varpa ljósi á það hvernig 

Baldur Ragnarsson fjallaði um málfræði fyrir nokkrum áratugum heldur öðru fremur að 

nýta hugmyndir hans sem samanburð við líðandi stund. Ef tekið er mið af hugmyndum 

Baldurs og lögð áhersla á að kenna málfræði með málnotkun, merkingu orða og ritun 

liggur beint við að telja skynsamlegt að málfræðikennsla hefjist snemma. Halda skal því 

þó til haga að umdeilt er hvenær hefja eigi kennslu í málfræði, sumir segja til dæmis 

ekki fyrr en seint á unglingsárum (Baldur Ragnarsson, 1977:48). Greina má tengsl 

Baldurs Ragnarssonar við John Dewey sem mesta áherslu lagði á að tengja nám við 

reynslu nemendanna. Námsefnið þurfi að finna innan reynslunnar og forðast að byrja 

með staðreyndir sem liggja utan við reynsluheim nemenda (Dewey, 1938/2000:83). 

Málfræðikennsla sem er samofin til dæmis kennslu í málnotkun og merkingu orða lýtur 

þessum skilyrðum Dewey. Baldur Ragnarsson (1977:10) styður þetta með 

atferliskenningu um tungumálið, málið sé ekki aðeins form eða bókmenntalegur arfur, 
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bera verður virðingu fyrir reynsluheimi nemenda og hvetja þá til þess að deila reynslu 

sinni með umhverfinu. Með þessu móti er tungumálið virkt og nemendur uppgötva 

sjálfir og skapa reynslu sinni og tungumáli merkingu. Form tungumálsins megi þó ekki 

vanrækja, allir þurfi að skilja það á nokkurn veginn sama hátt en málfræðileg markmið 

móðurmáls séu á þá leið að nemendur kunni að loknu skyldunámi mun á eintölu og 

fleirtölu, nútíð og þátíð, orðflokka, föll, kunni skil á málsgrein, fallvöldum, setningum, 

setningarhlutum, hljóðbreytingum og tengslum við skyld tungumál. Að lokum er lögð 

áhersla á að efnilegum nemendum eigi að kenna mun meiri málgreiningu (Baldur 

Ragnarsson, 1977:29). Málfræði sé sjálfstæð fræðigrein sem æskilegt og sjálfsagt er að 

efnilegir nemendur hljóti traustan grunn í (Baldur Ragnarsson, 1977:168). Þá kunni 

þekking á málfræðihugtökum, til dæmis frumlagi og umsögn, að koma að gagni við 

ljóðakennslu og á öðrum sviðum málnotkunar. Baldur veltir því fyrir sér hvort þessi 

atriði dugi til þess að færa rök fyrir því að málfræði eigi að kenna eina og sér, engu að 

síður að fari vel á málnotkun og málfræði saman í kennslu (Baldur Ragnarsson, 

1977:169). Hugmyndir um að málfræði eigi ekki að vera einangrað fyrirbæri í 

móðurmálskennslu eru ekki nýjar af nálinni og enn fremur hefur lítil breyting orðið á 

markmiðum í málfræði í íslenskukennslu í tímans rás, án tillits til framsetningar 

markmiða. Greina má þá áherslu á einstaklingsmiðun í námi. Ljóst er þó að lengi hefur 

þótt ástæða til að kenna málfræði. 

Hvernig er æskilegt að kenna málfræði? Kynntar hafa verið hugmyndir um að 

málfræði sé best kennd til dæmis í samfloti með málnotkun, merkingu orða og ritun. 

Kennarar hafa eflaust lengi velt því fyrir sér hvernig heppilegast sé að standa að 

málfræðikennslu. Baldur og Dewey hafna báðir staðreyndakennslu sem liggur utan við 

reynslusvið nemenda. Baldur Ragnarsson (1977:170) gefur dæmi um kennslustund þar 

sem kennd eru málfræðihugtök. Í fyrsta lagi væri gott að skoða áhugaverðan texta með 

nemendum þar sem finna má dæmi um þau hugtök sem eru til athugunar, í öðru lagi 

þarf að fjalla um textann með nemendum, í þriðja lagi eru reglur leiddar af því sem rætt 

hefur verið og gerð tilraun til að orða skilgreiningarnar og í fjórða lagi myndu nemendur 

gera ritunaræfingu þar sem þekkingunni er beitt. Þessi aðferð er öfug við það sem oft 

hefur tíðkast þar sem skilgreiningar á málfræðihugtökum eru kenndar nemendum áður 

en að þeim er beitt með dæmum. Hugmyndafræði þessarar kennslustundar svipar mjög 

til endursagnar Höskuldar Þráinssonar (2014) þar sem texti er lesinn með nemendum 

og þeir síðan látnir skrifa frásögn eftir minni. Aðferðirnar eiga það sameiginlegt að þær 

reyna á hugsun nemenda, þeir orða sjálfir annars vegar skilgreiningar og hins vegar 

aðalatriði í texta og þjálfast í ritun. Í báðum tilvikum gætir tengsla verkefnis og heims 
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merkingar og reynslu nemenda. Ekki er úr vegi að kanna nánar hvernig málfræðikennslu 

er háttað í sumum skólum, með rýni í gögn rannsóknar. 

2.2.4 Áhrif og viðhorf til málfræðikennslu 

Sólveig Bjarnadóttir (2015) skrifaði í meistaraprófsritgerð sinni, Kennarinn sem 

málfyrirmynd, afar áhugaverða samantekt á niðurstöðum erlendra rannsókna á þeim 

áhrifum sem kennarar geta haft á málfar nemenda. Þeir geta haft áhrif með eigin 

málnotkun, kennsluháttum og viðhorfum (Sólveig Bjarnadóttir, 2015:31). Niðurstöður 

rannsóknar á áhrifum kennara á orðaforða nemenda í 6. bekk sýndu að málnotkun, 

orðaval og flókin setningauppbygging kennara hafði jákvæð áhrif á orðaforða þeirra 

nemenda sem höfðu ensku að móðurmáli. Málnotkun og orðaval kennara hafði þá 

einnig jákvæð áhrif á orðaforða nemenda sem ekki höfðu ensku að móðurmáli, en 

flókin setningauppbygging þeirra hafði lítil áhrif á orðaforðann. Niðurstöður gáfu einnig 

vísbendingu um að gæði máls, umfram magn, hjá kennurum höfðu áhrif á orðaforða 

nemenda. Önnur rannsókn sem gerð var í framhaldsskóla sýndi tengsl ólíkra 

kennsluhátta, þar sem sérstök áhersla var lögð á að nálgast viðfangsefnið á heildstæðan 

hátt, og betra málfars. Draga má þá ályktun að aukinn skilningur á viðfangsefnum 

hverju sinni hafi áhrif á málfar nemenda. Að auki greinir Sólveig frá rannsókn sem sýnir 

fram á tengsl þess að þeir kennaranemar sem búa yfir meiri orðaforða velji fremur 

barnabækur með fjölbreyttum orðaforða og flóknari setningagerð en þeir 

kennaranemar sem búa yfir minni orðaforða (Sólveig Bjarnadóttir, 2015:32-33). Af 

undangreindum niðurstöðum þriggja rannsókna má leiða að því líkur að kennarar hafi 

töluverð áhrif á málfar nemenda sinna, vopn kennaranna í þeirri baráttu er eigið hugvit. 

Búi þeir sjálfir yfir þekkingu á sínu fagi og áhuga sem til dæmis birtist í fjölbreyttum 

kennsluháttum geta þeir haft áhrif á málfar nemenda sinna. Ef íslenskukennarar eru vel 

að sér í málfræði og orðaforða, eru þeim allir vegir færir og bæta málfar sinna 

nemenda. Enn fremur færa rannsóknir á þessu sviði rök fyrir því að kennarar eru ekki 

aðeins tengiliður þekkingar og nemenda heldur áhrifavaldar í menntun nemenda. Ekki 

er úr vegi að taka heilshugar undir með höfundum íslenskrar málstefnu sem benda á 

mikilvægi þess að auka íslenskukennslu í grunnskólum og menntun allra kennara í 

íslensku. Í því samhengi verða allir kennarar sem vilja hafa áhrif á málfar nemenda sinna 

að hafa góða færni í íslensku, hvort sem þeir kenna hana eða ekki, og málfræði, hvort 

sem þeir kenna hana eða ekki. Kennarar á Íslandi geta ekki borið það fyrir sig að þurfa 

ekki að kunna málfræði vegna þess að þeir kenni hana ekki, ólíkt kennara sem ekki 

kennir leiklist og getur sagt með góðri samvisku að hann sé afleitur leikari. Börnin læra 

það sem fyrir þeim er haft. Og ekki aðeins tungumálið sem fyrir þeim er haft heldur 
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kann að vera fylgni á milli þekkingar kennara og þess sem nemendur lesa í skólanum. 

Finnur Friðriksson (2009:28-32) greinir frá niðurstöðum doktorsverkefnis síns um 

málbreytingar á Íslandi og stöðu þeirra. Skemmst er frá því að segja að þær 

málbreytingar sem hann rannsakaði, til dæmis þágufallshneigð, nýja þolmynd og 

eignarfallsflótta, eru ekki endilega svo langt gengnar. Niðurstöður sínar dregur hann af 

tæplega 30 klukkustunda upptökum af hversdagslegum samræðum fjölda fólks á öllum 

aldri og um land allt. Að auki voru tekin viðtöl við þátttakendur og þeir beðnir um að 

skila ritmálssýnishorni (Finnur Friðriksson, 2009:29). Rúmur helmingur reyndist vera 

hlutlaus eða jákvæður í garð málbreytinga almennt en tæpur helmingur neikvæður 

gagnvart þeim, helst gagnvart áhrifum ensku á íslensku. Þeir þátttakendur sem ekki 

sýndu sjálfir dæmi um breytingu á máli voru yfirleitt neikvæðari gagnvart 

málbreytingunum, sem sýnir samband á milli málnotkunar og viðhorfa. Finnur leggur þá 

til að hugað verði að viðhorfum nemenda til móðurmálsins og málnotkunar ef staðan 

sem hann greinir frá á að haldast óbreytt (Finnur Friðriksson, 2009:31-32). Í því skyni 

hljóta kennarar að gegna lykilstöðu, geti þeir með viðhorfi sínu haft áhrif á málfar 

nemenda hljóta þeir einnig að geta haft áhrif á viðhorf nemanda, til dæmis til 

málnotkunar og málbreytinga. 

Greining á orðræðu um málfræðikennslu í 30 greinum úr Skímu frá 1978 til 2012 

leiddi í ljós að mest fer fyrir umræðu um hefðbundnar áherslur um þjálfun og færni 

(Ásgrímur Angantýsson, 2014:16). Þau þemu sem tengjast markmiðum málfræðináms 

og voru mest áberandi voru: að verða betri málnotandi, að þjálfast í beitingu máls og 

að geta nýtt sér málfræði í tengslum við stíl og ritun. Þessi þemu komu fyrir í fleiri en tíu 

greinum. Minnst umræða var um að átta sig á tengslum máls og samfélags og að 

öðlast yfirsýn yfir málkerfið (Ásgrímur Angantýsson, 2014:18). Greining á þemum sem 

tengjast viðfangsefnum og leiðum í málfræðifræðikennslu sýndi að mest er fjallað um 

námsefni, heildstæða móðurmálskennslu og iðkun. Í þessum þemaflokki kom í ljós að 

skiptar skoðanir voru á leiðréttingum og afar lítið fjallað um beina kennslu. Greining á 

þemum sem tengjast viðhorfum til málfræðikennslu sýndu að mest var fjallað um 

gagnsemi kennslunnar en flestir greinahöfundar töldu mikilvægt að kenna málfræði 

(Ásgrímur Angantýsson, 2014:18). Í sama flokki var fjallað eitthvað um skilning, 

tilgangsleysi, stagl og að lokum skemmtanagildi og vinsældir. Við greiningu á 

málfélagslegum þemum var kunngjört að þættir eins og félagslegir þættir, málvillur og 

ofvöndun hafa eitthvað verið til umfjöllunar í greinunum. Margir höfundanna fjalla um 

heildstæða móðurmálskennslu og segja í því samhengi að málfræði eigi ekki að vera 

einangraður þáttur í málfræðikennslu heldur samþættur til dæmis textagreiningu og 
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ritun (Ásgrímur Angantýsson, 2014:18). Leitast verður við að kanna í 

rannsóknargögnum hvað er sameiginlegt með kennurunum og greiningu þessara 30 

greina, ef nokkuð er. 

2.3 Samantekt 

Í kafla um fræðilegan bakgrunn hefur verið fjallað um málfræðikennslu frá ýmsum 

sjónarhornum. Í upphafi fyrri kaflans, 2.1 Reglugerðir og rannsóknir, var málfræði í 

aðalnámskrám gerð skil, bæði í íslensku og erlendum tungumálum. Þrátt fyrir að 

málfræði í erlendum tungumálum sé ekki beinlínis til rannsóknar í þessari ritgerð varpar 

hún ljósi á þróun málfræði í aðalnámskrám og ef til vill hugmyndafræði um 

málfræðikennslu. Málfræði í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) var gerð nokkuð ítarleg 

skil, einkum og aðallega fyrir lesendur að átta sig á opinberum viðmiðum í greininni. Þá 

var stuttlega rýnt í áherslur á málfræði í íslensku sem öðru máli og íslensku táknmáli og 

íslensku. Í ljós kom að hæfniviðmið í íslensku sem öðru máli eru á reiki. Greint var frá 

ákvæðum námskrár um að málfræði eigi ekki að vera einangrað fyrirbæri í kennslunni 

og lá nokkuð beint við að leita til fræða í von um rök fyrir því, til dæmis 

atferliskenningar Baldurs Ragnarssonar um málið. Þá var litið til rannsókna um 

málfræðikennslu sem gáfu þeim viðhorfum byr undir báða vængi að meginþróun hafi 

verið að hverfa frá því að hafa sérstaka málfræði í að hafa hana alls staðar. Afleiðingar 

kunni að vera þær að málfræði hafi meira og minna horfið úr íslenskukennslu. Íslensk 

málstefna, Íslenska til alls, var kynnt og í beinu framhaldi vikið að málvöndun með 

sérstakri áherslu á gagnsemi og skaðsemi leiðréttinga á málfari, með tilliti til annars 

vegar málnotenda og hins vegar tungumálsins sjálfs. Fyrri kafla, 2.1, lauk á 

heimspekilegum nótum um eðli og einkenni skoðana, fullyrðinga, staðreynda og jafnvel 

spurninga. Sú greining er til þess fallin að styðja við alla umræðu um viðhorf. 

Í síðari kaflanum, 2.2 Málfræðinám og málfræðikennsla, var fræðigreininni málfræði 

gerð skil auk hugtaka á borð við máltöku, tilbrigði, máleyra og málfræði. Þá var því lýst 

hvernig börn tileinka sér móðurmálið og öðlast þroska og tilfinningu fyrir málinu. 

Máltilfinningar og málfræðikennsla voru færðar í samhengi. Næst var gerð tilraun til 

þess að svara þeirri spurningu hverjir það eru sem kenna málfræði og greint frá 

menntun kennara í íslensku. Skemmst er frá því að segja að beint og óbeint 

málfræðinám sé víða stundað og ekki síst fyrir þær sakir er mikilvægt að standa vel að 

því í grunnskólanum. Móðurmálskennsla var borin saman við nágrannaþjóðir og rýnt í 

tillögur Íslenskrar málnefndar um hvernig bæta megi íslenskukennslu á Íslandi. Svara 

var leitað við því hvernig, hvort og hvenær ætti að standa að málfræðikennslu og satt 
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best að segja er varla hægt að tala um svör í því samhengi, fremur tilraunir til þess að 

varpa ljósi á viðhorf sem háð eru þekkingu og reynslu. Lítillega var greint frá 

hugmyndum málfræðinga um hvernig best er að standa að málfræðikennslu, 

hugmyndum sem nauðsynlegt er að bera saman við rannsóknargögn. Að endingu var 

skoðað hvaða áhrif kennarar geta haft á nemendur sína, til dæmis með tilliti til viðhorfa 

og málbreytinga, og hver viðhorf höfunda í Skímu, málgagni móðurmálskennara, hafa 

verið til málfræðikennslu í tæplega fjóra áratugi. Rannsóknargögn munu skoðuð með 

tilliti til þessara áhrifa og viðhorfa. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður rannsóknin Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-2015 

kynnt auk þess að farið verður í saumana á framkvæmd hennar. Fjallað verður um eðli 

eigindlegra aðferðafræðirannsókna, einkum með hliðsjón af þeim aðferðum sem 

notaðar voru við rannsókn, viðtöl og vettvangsathuganir. Nokkuð nákvæmlega verður 

greint frá viðtalsrömmum sem notaðir voru við rannsókn. Þá mun skýrt frá aðild 

höfundar að rannsókn, meðferð gagna, úrvinnslu og trúnaði. Að lokum verður spáð í 

trúverðugleika í tengslum við túlkun og meðferð téðra gagna. 

3.1 Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-2015 

Markmið rannsóknarinnar Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-2015 er 

annars vegar að varpa ljósi á stöðu íslenskunnar í skólum, bæði sem kennslugreinar og 

kennslutungu. Hins vegar hyggjast rannsakendur nýta niðurstöður sem grunn að 

þróunarstarfi í skólum og kennaramenntun. Rannsóknin snýst um könnun á því hvaða 

þekkingu er miðlað og hvaða færni er byggð upp í námsgreininni íslensku í grunn- og 

framhaldsskólum. Íslenska er kennslutunga kennara og því ekki úr vegi að kanna hvað 

börn og ungmenni læra um móðurmálið í skólanum og hvort og hvernig íslenska stenst 

tímans tönn sem kennslutunga. Í því skyni er tekið mið af stefnumörkun skólanna, 

námsefni, starfsháttum og viðhorfi nemenda, kennara og stjórnenda. Rannsóknin er 

viðamikið samstarfsverkefni íslenskukennara við Menntavísinda- og Hugvísindasvið 

Háskóla Íslands og Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Rannsóknin lýtur 

eigindlegum aðferðum, vettvangslýsingum og viðtölum, en stuðst var við mjög 

nákvæma viðtalsramma þar sem spurt var um nokkra þætti skólastarfsins. Á árunum 

2013 til 2015 voru 10 grunnskólar og 5 framhaldsskólar heimsóttir á landinu öllu, en 

skólarnir voru valdir með slembiúrtaki. Tekinn var mikill fjöldi viðtala við nemendur, 

kennara og skólastjórnendur, auk þess að skráðar voru vettvangslýsingar. 

Skólaheimsóknum lauk haustið 2015 og gríðarlegu magni rannsóknargagna hefur verið 

safnað. Nafn skóla og viðmælenda er merkt með kóðum og kemur hvergi fram. Auk 

þeirra sem stóðu að og unnu að rannsókninni hafa nokkrir nemendur við Háskóla 

Íslands og Háskólann á Akureyri fengið aðild að gögnum og vinna í þágu 

rannsóknarinnar að úrvinnslu þeirra. Enn fremur er vinnan þá hluti af lokaverkefni 
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nemenda. Kristján Jóhann Jónsson, dósent í íslenskum bókmenntum við 

Menntavísindasvið hlaut styrk fyrir rannsóknina árið 2015 og 2016. Styrkur er fenginn 

úr Styrktarsjóði Áslaugar Hafliðadóttur og ætlaður til eflingar íslenskri tungu. Líklegt er 

að þessir mikilvægu styrkir frá Áslaugarsjóði dugi til þess að ljúka úrvinnslu vegna 

rannsóknarinnar. 

3.2 Viðtalsrammar og vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir fóru fram með þeim hætti að einn til þrír rannsakendur fylgdu eftir 

bekk eða árgangi heilan skóladag og skráðu vettvangsnótur. Viðtöl voru þá tekin við 

stjórnendur grunn- og framhaldsskóla, íslenskukennara á yngsta- og miðstigi, 

íslenskukennara á unglingastigi og í framhaldsskólum, nemendahópa í 6. og 9. bekk í 

grunnskóla og á 1. og 3. ári í framhaldsskóla, og að lokum hóp annarra 

faggreinakennara á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla. Stuðst var við tilbúna 

og mjög nákvæma viðtalsramma. Þeir voru þó ólíkir eftir því hvaða hópur viðmælenda 

átti í hlut, nemendur voru spurðir annarra spurninga en kennarar og svo framvegis. 

Kóðar fyrir skólann og þátttakendur voru undantekningarlaust notaðir, en algjör 

trúnaður ríkti við gerð rannsóknar. Vettvangsathuganir og viðtöl fóru fram í 

náttúrulegum aðstæðum þátttakenda, í skólunum. 

Þessar aðferðir, viðtöl og vettvangsathuganir, eru dæmigerðar aðferðir í eigindlegri 

rannsókn. Rannsakendum hefur með þessu móti tekist að safna gríðarlegu magni gagna 

sem liggur nú fyrir að flokka og túlka. Hlutverk rannsakenda í eigindlegum rannsóknum 

er að lýsa, skilja og túlka það sem fengist er við hverju sinni. Ekki er hjá því komist að 

nefna að rannsakendur og/eða þeir sem skoða og túlka gögnin eru aldrei alveg 

hlutlausir (Lichtman, 2013:17-24). Þegar rýnt er í lýsingar á umhverfi og svör við 

spurningum sem afar sjaldan eru lokaðar, er harla ólíklegt að rannsakendur vinni úr 

upplýsingum á nákvæmlega sama hátt. Rannsakendur leggja eigin þekkingu og reynslu 

til grundvallar túlkun sem erfitt er að leggja mælistiku á. Þegar unnið er eftir 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er krafan um algjört hlutleysi og afdráttarlausar 

niðurstöður ekki til staðar og að sama skapi einkennast þær af sveigjanleika. Unnt er að 

framkvæma slíkar rannsóknir á ýmsa vegu, ekki þarf að fylgja sérstakri röð í gagnaöflun 

og túlkun, og niðurstöður má setja fram á ýmsa vegu (Lichtman, 2013:17-24). Ólínulegt 

form rannsóknaraðferðar veitir rannsakendum töluvert frelsi, svo lengi sem algjörum 

trúnaði við gögn og þátttakendur rannsóknar er heitið. 
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3.3 Aðkoma höfundar 

Að fengnu tilskildu leyfi fyrir þátttöku og aðgangi að gögnum fékk höfundur ritgerðar 

aðgang að ákveðnum hluta gagnasafns rannsóknarinnar, Íslenska sem námsgrein og 

kennslutunga 2013-2015, að vori 2015. Umsókn hafði verið lögð fyrir stjórn rannsóknar 

með ítarlegum persónuupplýsingum ásamt lýsingu á fyrirhuguðu verkefni og 

undirrituðum þagnareiði. Umrædd gögn voru afrituð viðtöl sem þá höfðu verið tekin, 

nöfn þátttakenda og skóla höfðu þegar verið dulkóðuð. Afrituðum viðtölum fylgdu 

viðtalsrammar sem gerði höfundi hægara um vik að afmarka enn viðfangsefni ritgerðar 

og útbúa lista með hugtökum og leitarorðum tengdum rannsóknarspurningu. Leitarorð 

voru til dæmis: viðhorf, málfræði, málfræðihugtök og málfræðikennsla. Með 

viðtalsrömmum ætluðum íslenskukennurum í grunnskóla var gert ráð fyrir 50-60 

mínútna einstaklingsviðtali og spurningalisti þematengdur með ýmist opnum og 

lokuðum spurningum. Þemun voru: almennt, samstarf kennara, tími á viku í stundaskrá, 

kennsluhættir og námsefni, upplýsingatækni, þróun, nýting aðal- og skólanámskrár, 

viðhorf, hyggjuvitið, námsmat, einstaklingsmiðun – möguleikar á frumkvæði og að nýta 

eigin hugmyndaauðgi, virkni, áhugahvöt og samskipti, heimanám og foreldrar og 

bakgrunnur. Íslenskukennarar voru gagnspurðir út í allar fjórar undirgreinar íslensku; 

talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Með 

viðtalsrömmum ætluðum öðrum faggreinakennurum á unglingastigi grunnskóla var 

gert ráð fyrir 40 mínútna hópviðtali og spurningalisti þematengdur með ýmist opnum 

eða lokuðum spurningum. Þemun voru: tengsl við nám í íslensku sem grein, ritun og 

ritgerðir, nýting íslenskunnar, samskipti við foreldra og almennt. Líkt og gefur að skilja 

var ekki gagnspurt um undirgreinar íslensku. Úr gagnasafni voru valin tíu viðtöl við 

samtals fjórtán kennara, átta einstaklingsviðtöl við íslenskukennara á öllum stigum 

grunnskólans, og tvö hópviðtöl við samtals sex faggreinakennara á unglingastigi. Öllum 

kennurunum voru gefin dulnefni en trúnaði haldið við kyn viðmælenda. Afrituð viðtöl 

voru lesin ótal sinnum með rannsóknarspurningu í huga. Ljóst var við lestur afritaðra 

viðtala að spurningar voru ekki alltaf bornar upp í réttri röð, viðtali var leyft að flæða 

eðlilega þegar svo bar undir og í þeim skilningi um hálf-staðlað viðtal að ræða. Ekki var 

þó annað að sjá en að öllum spurningum hafi ávallt verið komið til skila. Þegar viðtölin 

tíu höfðu verið vandlega lesin var saminn stuttur útdráttur úr hverju viðtali. Þá var búið 

til skema yfir svör viðmælenda, þematengd og með hliðsjón af viðtalsrömmum og 

leitarorðum. Íslenskukennarar og faggreinakennarar voru ekki settir undir sama hatt við 

túlkun niðurstaðna, viðtalsrammar voru ólíkir og bakgrunnur kennara einnig. Báðir 
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hóparnir standa þó fyrir niðurstöður. Téð gögn geyma öll vísbendingar um viðhorf 

kennara til málfræðikennslu. Gögn eru studd vettvangslýsingum. 

3.4 Siðferði 

Höfundur ritgerðar hefur skrifað undir loforð um þagnareið og trúnað við 

rannsóknargögn. Við meðferð gagna er annars vegar horft til þess að höfundur leggur 

þátttakendum rannsóknar aldrei orð í munn og lætur þá njóta vafans í einu og öllu, og 

hins vegar ræðir hann hvorki né sýnir öðrum en meðlimum rannsóknar téð gögn. 

Höfundur hefur hvorki aðgang að nöfnum þeirra skóla sem heimsóttir voru né nöfnum 

á þátttakendum. Gögn bárust með kóðum í stað nafna en höfundur hefur gefið 

þátttakendum dulnefni og fundið kyn þeirra út frá orðræðu í viðtölum. Taka ber þó 

fram kyn er hvorki breyta í rannsókn sem um ræðir né við túlkun gagna. 

3.5 Trúverðugleiki 

Vettvangsathugun og viðtöl eru aðferðir eigindlegrar aðferðafræði og eðli málsins 

samkvæmt er úrvinnsla þeirra gagna huglægari en úrvinnsla megindlegra rannsókna. Í 

þessari ritgerð er úrtakið fremur smátt, 14 kennarar úr stærra slembiúrtaki, og því 

verður varlega farið í að áætla að niðurstöður eigi við um allt þýðið, alla kennara 

landsins. Þó má ávallt fá drög að svari úr slíkri athugun og er það nóg til að skapa 

umræðu og halda rannsóknum og þróunarstarfi áfram. Vísbendingar sem finnast um 

viðhorf kennara til málfræðikennslu hafa því gildi aðeins fyrir þær sakir. Er það 

meginmarkmið hér og nú. 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða niðurstöður rannsóknar bæði dregnar og lagðar fram. 

Viðmælendur verða kynntir með nokkuð ítarlegri og hlutlægri greiningu á viðtölum við 

þá. Munu þá svör viðmælenda við ýmsum spurningum viðtalsrammanna borin saman 

og rauður þráður kunngjörður sem svar við rannsóknarspurningu. Svarið er vísbending 

um viðhorf kennara til málfræðikennslu sem vonandi er vert að fylgja eftir með frekari 

athugunum. Hugðarefni höfundar sem krefjast minnstu túlkunar bíða umræðukafla en 

eftir fremsta megni verður reynt að setja hið sagða og ósagða fram með skipulegum 

hætti. 

4.1 Viðmælendur 

Viðmælendur eru fjórtán kennarar á yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi nokkurra 

grunnskóla á landinu öllu. Viðtölin eru tíu, átta einstaklingsviðtöl og tvö hópviðtöl. Allir 

viðmælendur eru menntaðir kennarar en bakgrunnur þeirra og menntun er ólíkur. Þeir 

eru ýmist íslenskukennarar á öllum stigum og faggreinakennarar á unglingastigi. 

Síðarnefndi hópurinn er einkum notaður til samanburðar við íslenskukennarana og 

þegar rætt er um fjölda kennara í undirköflum niðurstöðukafla er aldrei átt við 

faggreinakennarana nema að það sé sérstaklega tekið fram. Viðmælendur hafa hver sitt 

dulnefni og eru tíu þeirra konur og fjórir karlar. Tryggð er haldið við alla viðmælendur 

og vafaatriðum sem upp komu við greiningu viðtala er hér sleppt, fremur en að verða 

rangtúlkun að bráð. Rétt er að taka það fram að hér verður talað um kennara á yngsta 

stigi og miðstigi sem íslenskukennara þó svo að það sé ef til vill ekki starfsheiti þeirra í 

skólunum og að vitað sé að þeir sinni einnig kennslu í öðrum faggreinum. 

4.1.1 Anna – íslenskukennari á yngsta stigi 

Anna ákvað að skrá sig í nám í Kennaraháskólann af rælni og áttaði sig fljótlega á að 

kennsla væri eitthvað fyrir hana. Hún kemur ekki úr kennarafjölskyldu og enginn henni 

náskyldur hefur fengist við kennslu. Hún ólst upp umvafin bókum og lestri, aðspurð um 

viðhorf gagnvart tungumálinu. Anna var og er leiðrétt af móður sinni, svona mér langar 

og allt það. Hún ólst upp við meðvitund um málfar og bókmenntir. Anna starfar á 

höfuðborgarsvæðinu en segir nokkurt samstarf vera á milli skóla í hverfinu. Hún kennir 

á yngsta stigi, 3. bekk, eftir Byrjendalæsi og svarar því þannig að allar greinar séu undir, 



40 

nema stærðfræði, þegar spurt er um skiptingu íslensku í undirgreinar. Öll verkefni sem 

nemendur vinna eru þematengd og öll íslenskutengd. 

Viðmælandi heyrði Önnu kenna málfræði og spurði hvort hún væri kennd sér en svo 

sagði Anna ekki vera, nei bara inn í. Þegar lestur og bókmenntir hafa verið rædd er 

Anna spurð hvort málfræði sé beinlínis kennd í 3. bekk. Anna segir svo vera, þau séu að 

byrja á því en vinni einungis út frá þeim texta sem unnið er með hverju sinni, hverju 

sinni og hérna og erum þú veist við erum ekki með einhverjar svona eyðufyllingar eða 

eitthvað svoleiðis. Hún kennir hugtök og ræðir í tengslum við texta, til dæmis nafnorð 

og kyn. Lítið hafði þó farið fyrir máfræðihugtakakennslu í 1. og 2. bekk. Aðferðir sem 

Anna notar til að nemendur festi hugtökin í minni er meðal annars að vinna verkefni 

sem fara upp á vegg, þannig að og stundum eru þau bara bíddu nafnorð, segjum við 

þarna það sem þið settuð í hattinn og sólina og húsið. Anna bætir við að þú veist maður 

er ekkert að festa þetta inn for life í 3.bekk kannski en. Ekki er notað neitt tilbúið 

námsefni við málfræðikennsluna, verkefni eru sniðin að textum sem lesnir eru, 

nemendur búa til minnisspil og orðasúpur svo dæmi séu nefnd. 

Aðspurð hvort Anna vildi sleppa, byrja fyrr eða síðar á einhverri undirgrein íslensku 

segir hún svo ekki vera, þá þykir henni úrval bóka og námsefnis ekki ábótvant. Hún segir 

að áhersla á undirgreinar íslensku í Aðalnámskrá sé nokkuð jöfn í kennslunni en þó 

minnst í málfræði. Lestur og ritun séu stórir þættir í 1., 2. og 3. bekk. Meðvitund um 

gott mál og það að vera vel lesinn er í huga Önnu merking þess að vera vel að sér í 

íslensku og er undirstaða náms í öðrum greinum. Málfræðikennsla á yngsta stigi er 

óformleg og tengsl á milli stiga í til dæmis málfræðikennslu hefur ekki verið mikil. 

Nemendur vinna málfræðiverkefni stundum heima, greina til dæmis eintölu og fleirtölu 

í texta sem þau lesa heima. Að Önnu mati tengist formleg þekking á málfræði mjög 

mikið málnotkun og málbeitingu, að hérna, auðvitað kannski þú veist leiðinlegt að 

kynna þetta alltaf bara ja nú ætlum við að taka fyrir fleirtölu eða hvað sem við erum að 

taka fyrir, en stundum þarf að koma því samt inn til og vinna það samt í síðan í 

einhverju verkefni til þess að það skili sér uuu sem einhver svona eðlilegur hluti, þannig 

að hérna, og þá held ég bara þegar það er búið að fara vel yfir svona hluti að þeir, að 

fólk og bara börn hérna nýti sér það betur þá í töluðu máli. 

Samantekt: Önnu þykir mikilvægt að leggja áherslu á lestur og lesskilning á yngsta 

stigi og telur það undirstöðu annarra námsgreina. Minnst áhersla er lögð á málfræði á 

yngsta stigi af öllum greinum íslenskunnar en umfjöllun um málfræðihugtök hefst vart 

fyrr en í 3. bekk. Nemendur vinna ekki eyðufyllingaverkefni. Formleg þekking á 
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málfræði sé samt sem áður mikilvæg, til dæmis vegna tengsla við málnotkun og 

málbeitingu. 

4.1.2 Laufey – íslenskukennari á yngsta stigi 

Laufey er af kennurum komin en báðir foreldrar hennar voru kennarar og einnig leit 

hún upp til kennara síns í barnaskóla. Kann það að hafa haft áhrif á það að Laufey varð 

kennari. Hún ólst upp við þau viðhorf að lestur væri mikilvægur, hún varð snemma læs 

og leiðrétt um málfar, eins og langar til og hlakka og allt þetta. Hún hefur kennt í 

áratugi og lifað miklar breytingar í kennsluháttum í íslensku. Hún lærði í 

Kennaraháskólanum og valdi þar eðlisfræði og stærðfræði, en hún hefur sjálfmenntað 

sig í íslensku. 

Kennarar í skólanum sem Laufey kennir við eiga gott samstarf um íslenskukennslu 

en markmið eru gerð fyrir alla bekkina sem nákvæmlega er farið eftir og hún tekur fram 

að samkennarar hennar kenni allir á sama hátt. Laufey kennir 3. bekk og einhverja 

íslensku á hverjum degi og segir algjörlega heildstæða hugsun í kennslunni. Aðspurð 

hvernig kennslu í lesskilningi sé háttað svarar Laufey með því að hún reyni að láta 

nemendur orða texta öðruvísi og finna önnur orð, samheiti. Málfræði er sérstaklega 

kennd í bekknum en íslenskukennslu er skipt í takt við Aðalnámskrá í lestur og 

bókmenntir, hlustun, ritun og málfræði. Laufey kveðst kenna málfræði í hringekjum og 

útskýra allt út frá málfræðihugtökum. Hún tekur fram að hún hafi ekki verið sterk á 

svellinu í málfræði og noti alls konar bækur sér til aðstoðar. Hún hefur útbúið sér bók 

með málfræðihugtökum og kennir þau upp á töflu. Hún tekur dæmi af sérhljóðum og 

samhljóðum og í framhaldinu hugtökum á borð við sögupersónu og sögusvið. Aðspurð 

hvernig aðferðir Laufey noti einnig við málfræðikennslu segist hún kenna hugtök út frá 

texta og prófa svo nemendur sína, og eins með greinamyndaskiptanir, það er líka 

dásamlegt alveg, ég á að kenna þetta hérna og og vita það sem sagt að stór stafur er 

hérna og svo spurningamerki og svo er svo gaman, ég læt þau líka búa til spurningar út 

textanum. Um stutta innlögn og hefðbundna verkefnavinnu í málfræði hefur Laufey 

skoðun, mér finnst ekki skemmtilegt að kenna svona þú veist, fara kannski pínulítið í 

þetta upp á töflu, þetta er sérnafn, dadada, þú átt að opna bókina og gera blaðsíðu 

þetta, það er hundleiðinlegt. Málfræði er kennd út frá textum sem eru lesnir og 

námsefnið í málfræði að mestu leyti frumsamið. 

Aðspurð hvort Laufey vilji að einhverjum þáttum íslenskunnar sé sleppt eða unnið 

með fyrr eða síðar á námsferlinum segir hún svo ekki vera, henni finnist gott að kenna 

íslensku eins og hún geri, heildstætt. Hvað merki svo að vera vel að sér í málinu og 
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mikilvægi þess að vera vel að sér í íslensku, mér finnst það að vera vel lesinn, vera vel 

máli farinn, já og hafa svolítið lifandi svona mál og mér finnst það bara númer 1, 2 og 3 

hérna held ég sem kennari. Íslenskuþekking nýtist þá helst í lestri og lesskilningi í öðrum 

greinum. Í skóla Laufeyjar er algjört samhengi í málfræðikennslu á milli stiga. 

Samantekt: Laufey er reyndur kennari á yngsta stigi, hún hefur þó kennt eldri 

nemendum og verið aðstoðarskólastjóri. Hún hefur ekki formlega menntun í íslensku en 

hefur viðað henni að sér með lestri og reynslu. Hvorki málfræði né öðrum greinum 

íslenskunnar þykir Laufeyju ástæða til að sleppa eða tímasetja á annan hátt. Málfræði 

er kennd til jafns við aðrar undirgreinar íslensku í heildstæðri móðurmálskennslu en 

Laufey er lítið hrifin af innlögn á töflu og verkefnavinnu nemenda í framhaldi. 

4.1.3 Sandra – íslenskukennari á yngsta stigi 

Sandra valdi kennaranám fram yfir hjúkrunarfræði vegna þess að hún taldi það bjóða 

upp á fjölbreyttari atvinnumöguleika. Hún valdi kennslu raungreina á unglingastigi í 

náminu en kennir á yngsta stigi. Hún segir ekki ættarsögu um kennslu. Hún ólst upp við 

lestur á heimilinu og las sjálf en neitandi svarar hún því hvort miklar umræður hafi verið 

um tungumál og leiðréttingu málfars. Umræðum um tungumál átti hún þó eftir að 

kynnast vel síðar og fullyrðir að það nýtist í kennslunni. Hún hefði viljað fá meiri 

undirbúning í íslensku í kennaranáminu og nefnir sérstaklega málfræði og 

hljóðkerfisfræði. Íslenskuáfangar sem stóðu henni til boða hafi verið of fáir. 

Samstarf kennara í skóla Söndru miðast við stigin og á yngsta stigi er kennt eftir 

Byrjendalæsi en Sandra telur aðferðina koma til móts við allan nemendahópinn, bjóða 

upp á samvinnu og getuskiptingu svo fátt eitt sé nefnt. Í 3. bekk fer mest fyrir lestri, 

bókmenntum og ritun en málfræði er fyrst kennd í 3. bekk, það er eins og núna, þá eru 

þau byrjuð að kenna, sem sagt byrjuð að læra um nafnorð og og þarna samnöfn og 

sérnöfn og svona, eintölu og fleirtölu og eitthvað svoleiðis. Stafsetningarkennsla er 

samofin ritun, og talað mál og hlustun er upp og ofan, nemendur hlusta á kennarana 

lesa og fjalla um sögurnar en talað mál vill verða útundan. Söndru finnst það slæmt en 

hún segir að nemendur festi orðaforðann í minni með því að tala um hann. Í lok 3. 

bekkjar þreyta nemendur íslenskupróf og eiga til dæmis að finna nafnorð sem þýðir að 

þekking í málfræði er könnuð með formlegum hætti. Heimavinna hjá nemendum felst 

fyrst og fremst í lestri, en hún nefnir að þegar lögð hafa verið inn til dæmis nafnorð 

vinni þau nafnorðaverkefni heima. Kennsla íslensku er samþætt öðrum greinum, meðal 

annars með þemum. 
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Málfræðihugtök eru kennd meðal annars með því að láta nemendur koma auga á 

dæmi um þau í texta og vinna með þau, láta nemendur finna nafnorð og skrifa það 

niður í eintölu og fleirtölu. Kennarar ýmist semja málsgreinar úr bókinni sem þeir eru að 

lesa í Byrjendalæsi þá stundina eða láta þá finna til dæmis nafnorð í 

heimalestrarbókinni sinni. Málfræðihugtök sem kennd eru hverju sinni eru valin með 

texta vikunnar eða tímabilsins fyrir augum, bjóði textinn upp á kennslu samheita og 

andheita er gæsin gripin. Þegar Sandra er beðin um að lýsa því nánar hvaða aðferðir 

virka vel til málfræðikennslu og hverjar síður, hvernig hugtökin eru lögð inn og unnið 

með þau, svarar hún: já, sko við náttúrulega kennum sko rosalega litla málfræði. Hún 

vill miklu frekar leggja áherslu á lestur og lesskilning ásamt vinnu með hugtakakort, hún 

efast um árangur þess að kenna svo ungum börnum málfræði og kveðst kjósa fremur 

vinnu með orð og með málið. Í kennslunni er ekki stuðst við neina málfræðibók nema, 

þú veist við notum Ritrúnu, en þá sko eins og til dæmis þegar við vorum að legga inn 

nafnorð þá eru þar einhverjar nafnorðablaðsíður. 

Aðspurð hvort Sandra vildi sleppa einhverjum þáttum í íslensku hefur hún skoðun: 

nei það er þá ekki nema þá bara þessi málfræði sko. Hún sér ekki tilganginn í að kenna 

nemendum um sérhljóða og samhljóða um leið og þau læra stafina. Henni finnst að 

málfræði mætti kenna seinna og nefnir að í samræmdum prófum í 4. bekk er ekki verið 

að prófa málfræði í miklum mæli. Hún nefnir þó að málfræði í íslensku nýtist 

nemendum vel þegar þeir fara að læra önnur tungumál. Lestur finnst Söndru vera sá 

þáttur sem mestu máli skiptir í íslensku í Aðalnámskrá, meðan maður er að kenna svona 

litlum krökkum, maður hugsar ekki um neitt annað en lestur bara. 

Eftir kennaranámið fór Sandra meira að spá í íslensku en eigið mat er að hún er ekki 

vel að sér í íslensku. Hún nefnir ríkan orðaforða og vald á tjáningu sem dæmi um að 

vera vel að sér í íslensku. Byrjendalæsi uppfylli þá hugmyndir um heildstæða 

móðurmálskennslu án þess þó að Sandra hafi velt því sérstaklega fyrir sér, og ég held að 

það sé líka alveg miklu skemmtilegra fyrir krakkana. 

Samantekt: Sandra hefur lokið kennaranámi og kennt í um áratug. Hún kennir 3. 

bekk og kennir eftir Byrjendalæsi. Kennsluaðferðin telur hún að samþætti vel alla þætti 

íslensku en hún nefnir að málfræði mætti kenna síðar á námsferli nemenda. 

Málfræðikennsla hefst þó í 3. bekk og er prófuð í lok skólaársins, kennslunni er fléttað 

inn í íslenskukennsluna. Sandra telur þó mikilvægt að nemendur læri málfræði og að 

hún nýtist í öðrum námsgreinum. Henni finnst mikilvægt að nemendur öðlist færni í 

tjáningu og bæti við sig orðaforða. Hún er ekki ánægð með undirbúning sinn í málfræði 

og telur sig ekki sérstaklega vel að sér í íslensku. 
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4.1.4 Arnrún – íslenskukennari á miðstigi 

Arnrún var alltaf ákveðin í að verða kennari, en kemur ekki úr kennarafjölskyldu. Hún 

ólst upp við mikinn lestur en las ekki mikið sjálf, almennan áhuga á tungumálinu og var 

leiðrétt málfarslega sem barn, meðal annars vanin af þágufallssýki. Hún er hlynnt og 

notast við heildstæða móðurmálskennslu, og hefur gert það lengi vel. Hún hefur 

kennaramenntun úr Kennaraháskólanum, auk fjölda íslenskunámskeiða en hefði kosið 

að hafa lært meira í íslensku. Hún kveðst þó hafa góðan undirbúning í málfræði. Þá 

hefur hún einnig verið í framhaldsnámi erlendis. 

Arnrún vinnur náið með öðrum kennurum árgangsins og þá ræða kennarar stiga á 

milli saman og hún segir samhengi í málfræðikennslu á milli stiga ekkert slæmt. Hún 

kennir á miðstigi, 6. bekk, og þar er getuskipt í íslenskukennslu hluta vikunnar. Í 

bókmenntakennslu tekur Arnrún fyrir orðaforða, orðtök og málshætti svo greina má 

samþættingu undirgreina íslensku. Aðspurð kveðst Arnrún blanda málfræðikennslu inn í 

margt sem hún er að gera og jafnvel án fyrirvara, finna lýsingarorðin allt í einu ef mér 

dettur það í hug. Þá lætur hún nemendur sína stundum taka virkan þátt í 

málfræðikennslunni, mér finnst oft bera svo góða raun að að fá þau sko, ef að þau 

stinga upp á orðunum, þá verða þau merkilegri heldur en að þú hafir stungið upp á og 

sett þau í bók. Í framhaldi talar Arnrún um að hún reiði sig ekki alfarið á námsbækur, 

henni leiðast einhæfar og langar æfingar í kennslubókum og kýs fremur hnitmiðaðri og 

styttri æfingar og bætir í þar sem hún telur upp á vanta. Svar Arnrúnar var skýrt þegar 

hún var spurð að því hvort nemendum hennar þætti málfræði leiðinleg eða skemmtileg, 

þeim finnst hún alls ekki leiðinleg. Hún þakkar það tilbreytingu. Aðspurð hvort hún vildi 

sleppa einhverjum undirgreinum íslensku eða kenna fyrr eða síðar á námsferlinu svarar 

hún: ég velti því mikið fyrir mér hvort við eigum nokkuð að vera að vasast í þessari 

málfræði fyrr en svona 11, 12 ára. Hún veltir því fyrir sér hvort lærdómur um málið 

megi ekki bíða og fremur að láta þau skrifa, skoða og leika sér með texta, lesa og beina 

sjónum að orðum. Hún tekur fram að nemendur geti skrifað um það sem gerðist í gær 

án þess að þekkja hugtakið þátíð. Arnrún veltir því fyrir sér hvort 11 ára nemandi sé 

raunverulega hæfur í að greina í orðflokka, kyn og finna greini. Henni finnst þó mjög 

mikilvægt að vera vel að sér í málfræði, ég veit aldrei alveg hvað ég á að gera við 

samkennara mína sem eru með þágufallssýki. 

Mestu máli finnst Arnrúnu skipta að nemendur geti lesið góðan texta sem er ekki 

mjög einfaldur, skilið hann, dregið saman í ræðu og riti og aukið orðaforða sinn. Góður 

skilningur á málinu skipti mestu máli af þeim þáttum sem Aðalnámskrá kveður á um í 
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íslensku, hvað merki að vera vel að sér í íslensku sé, að tala svona nokkuð gott mál. Að 

auki nefnir hún orðaforða, lestur bóka og kunnáttu á ljóðum. 

Samantekt: Arnrún er kennari á miðstigi, hefur ríka reynslu af kennslu og mikla 

formlega menntun. Hún er gagnrýnin á aðferðir við málfræðikennslu og kennslubækur. 

Hún telur að nemendum finnist málfræði skemmtileg og finnst það sjálfri. Hún spyr 

áleitinna spurninga um hvenær og hvernig best sé að kenna málfræði á 

grunnskólaferlinum. Arnrún minnist ekki oft á málfræði að fyrra bragði en þykir mjög 

mikilvægt að vera vel að sér í málfræði. Aðferðir málfræðikennslu eru Arnrúnu 

hugleiknar og hún dregur verkefnabókavinnu í efa og veltir því fyrir sér hvort betra væri 

að láta nemendur skrifa meiri texta. Þeim finnist þó oft gaman að slíkri vinnu og vinni 

hratt en spyrja má hvað sitji eftir. 

4.1.5 Kamilla – íslenskukennari á miðstigi 

Kamilla er tónlistarmenntuð og umsjónarkennari á miðstigi í grunnskóla. Reynsla af 

kennslu í grunnskóla spannar um áratug. Hún er ekki af kennurum komin en ólst upp 

við bækur í hverju horni, var óþrjótandi lestrarhestur og áhugasamur nemandi í skóla. 

Hún man ekki til þess að hafa verið leiðrétt heima en man málfarsumræður í skólanum. 

Hún telur undirbúning sinn og þekkingu nægja til íslenskukennslu á miðstigi, hefur lært 

mikið af samvinnu við aðra kennara og hefur sjálf lesið sér mikið til. 

Kennarar 6. bekkjar árgangsins hafa náið samstarf um íslenskukennslu og aðrar 

greinar sem þeir kenna, ræða námsefni, próf og heimavinnu. 6. bekkur fær sex 

íslenskutíma á viku auk lestrartíma nokkrum sinnum í viku, tveir þeirra eru 

bókmenntatímar, einn notaður í ritun, einn í stafsetningu og tveir í málfræði. Kamilla 

tekur þó fram að stundum fari meiri tími á viku í til dæmis málfræði eða ritun. Talað 

mál og hlustun fer aðallega fram með upplestri nemenda á ritunarverkefnum og 

hlustun nemenda á upplestur kennara og hljóðbækur. 

Þegar Kamilla kennir málfræði leggur hún inn málfræðireglur og hugtök með 

dæmum og í framhaldinu vinna nemendur málfræðiæfingar í verkefnabókum. Hún segir 

málfræðikennsluna í raun felast verulega í sjálfsnámi nemendanna sem vinna hver á 

sínum hraða í verkefnabókunum. Dæmi er um að nemandi sem skrifar mjög hægt geti 

skrifað svör við málfræðiæfingum í spjaldtölvu. Hún telur að árangur sé af slíkri kennslu, 

nemendur spyrji meira um hvort tiltekið orð sé skrifað með y eða i, þau eru byrjuð 

svolítið að pæla í þessu svona. Nemendur hafa öðlast einhverja málvitund og áhugi 

glæðist á tungumálinu, formi þess og kerfi. Kamilla segist þó ekki endilega vera að hnýta 

í málfræði nemenda í ritunarverkefnum, heldur bara láta þau fá hugmyndirnar og 
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skrifa. Hún bendi samt nemendum sínum í 6. bekk á að muna eftir stórum stöfum í 

upphafi málsgreina og punktum í lok þeirra. Kamilla nefnir einnig aðrar aðferðir við 

málfræðikennslu eins og orðagreiningar og krossglímu. Hún leiðréttir nemendur sína og 

grípur inn í ef þeir nota enskuslettur. Hún telur að það þurfi að hjálpa nemendum að 

verða meðvitaðir um hvaða orð þeir noti því umhverfið bjóði ekki endilega upp á góðar 

fyrirmyndir og tekur dæmi af bíómyndum, tölvuleikjum og söngtextum. Þá þjálfar hún 

þá í að taka eftir orðum í textum og ræðir merkingu orða. Skrifleg málfræðipróf sem 

nemendur þreyta semja kennarar sjálfir. 

Kamillu finnst ekki að sleppa eigi einhverjum þáttum í íslensku en nefnir að það sé 

kannski í lagi að stafsetning og málfræði séu seinna á ferðinni en aðrir þættir í 

kennslunni. Hún er þó ánægð með skipulag þeirrar kennslu, stafsetning og málfræði 

komi smátt og smátt inn í kennsluna, maður er alltaf að benda þeim á sko nafnorðið er 

þetta, eða lýsingarorð er þetta, en þetta er samt ekkert alveg svona kerfisbundið að þau 

geti bara þulið upp hérna fallbeygingarnar og allt svoleiðis. Hún tekur fram að 

nemendur verði að vera óhræddir við að nota tungumálið. Hún nefnir að 

íslenskuþekking nýtist í öðrum námsgreinum, sérstaklega lesskilningur og hæfni til að 

rýna í orð og texta. Þegar Kamilla er spurð hvort formleg þekking nemenda á málfræði 

tengist viðhorfum málvitundar og málnotkunar heldur hún það en tekur fram að 

málfræðihugtökin sjálf vefjist gjarnan fyrir nemendum. Hún segir að mikilvægt sé fyrir 

kennara að geta gripið í þessi málfræðihugtök, sem rökstuðning fyrir hvernig á að skrifa 

orðin rétt. Málfræðikennsla styðji málvöndun, vegna þess að annars myndu allir skrifa 

bara silgdi, með ekki gld. Hún tekur fleiri svipuð dæmi og nefnir að gott sé að geta 

rökstutt slík atriði fyrir börnum vegna þess að þau skilji ekki endilega hvers vegna 

eitthvað sé skrifað á tiltekinn hátt. 

Samantekt: Kamilla hefur ekki mikla formlega menntun í íslensku en kveðst búa yfir 

nægilegri þekkingu og reynslu til að kenna greinina á miðstigi. Hún hvetur nemendur 

sína til að velta fyrir sér formi tungumálsins og merkingu orða, leiðréttir þá ef þörf 

krefur og finnst mikilvægt að kennarar séu nægilega vel að sér í málfræði til þess að 

geta rökstutt og gert nemendum grein fyrir hvernig orðin eru skrifuð. Málfræðikennslan 

fer að mestu leyti fram með innlögn og verkefnavinnu nemenda þar sem hver vinnur á 

sínum hraða.  

4.1.6 Björk – íslenskukennari á unglingastigi 

Björk rekur ekki ættir til kennara en varð áhugasöm um kennslu í menntaskóla vegna 

þess að hún hafði góðan íslenskukennara. Hún vandist málvöndun og var málfar iðulega 
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leiðrétt í æsku, en minna fór fyrir bókum. Hún býr að kennaranámi með íslensku sem 

valgrein auk framhaldsnámi í íslensku. Hún telur undirbúning úr námi duga alveg 

ágætlega til að kenna íslensku en segist þó mest hafa lært þegar hún byrjaði að kenna. 

Björk kennir íslensku á unglingastigi og hafa íslenskukennarar með sér gott samstarf, 

kennt er og numið í nokkurra vikna lotum. Samstarf á milli stiga er ekki mikið, heldur 

ekki faggreinakennara á unglingastigi. Einhver samfella er þó stiga á milli en þess er 

gætt að ekki verði námsefnisárekstrar. 

Íslenskukennslu er ekki skipt eftir undirgreinum íslenskunnar, sem sagt við höfum 

ekki haft það þannig að það séu tveir tímar á viku í bókmenntir og tveir tímar í málfræði 

og einn í stafsetningu eða eitthvað svoleiðis. Á unglingastigi eru 6 tímar á viku í íslensku 

og raunar er einn þeirra lestrartími. Að öðru leyti vinna nemendur í lotum þar sem þeim 

eru sett fyrir verkefni í málfræði, bókmenntum og svo framvegis, en innan lotunnar 

vinnur hver nemandi eftir sinni eigin áætlun. Inn á milli lotanna eru stundum þemu og 

allir vinna þá að því sama. Björk telur íslenskukennslu nemendanna nýtast mismikið 

námsgreina á milli, sumir nemendur taki með sér íslenskuhugsun út úr stofunni en aðrir 

skilji hana eftir inni. Hún álítur að nemendur geti lagað þekkingu í íslensku að 

aðstæðum hverju sinni en ekkert endilega til að bæta eigin málnotkun. Hún kýs 

heildstæða móðurmálskennslu. 

Málfræðikennsla fer að eigin sögn fram með innlögn á töflu, það er nú kannski mest 

svona þessi gamaldags. Þá gengur hún á milli nemenda og hjálpar þeim þegar þeir vinna 

málfræðiverkefni, þau séu misfljót að vinna og spyrji mikið, eða maður fær 100 

spurningar um það sem maður var að enda við að segja. Þrátt fyrir að nemendur séu 

mislangt komnir í málfræðivinnu eru ný atriði kennslubókar alltaf kynnt á töflu. Björk 

telur að þessi aðferð skili árangri og flestir nemendur séu með á nótunum, en svo veit 

maður það líka bara að að það eru sumir sem að ná því alls ekki neitt. Í framhaldi er 

rætt að téðir nemendur fái aðstoð frá aukakennara og sérkennara. Aðspurð um 

námsefni tilgreinir hún kennslubækur sem notaðar eru í 9. bekk en bætir við að mjög 

mikið fari fyrir bókmenntum í 9. bekk. Námsefnisbækur í málfræði eru notaðar í bland 

við námsefni héðan og þaðan. Eina kennslubók nefnir hún sérstaklega, sem er sem sagt 

mjög góð bók að því leytinu til að það er engin hætta á að maður gleymi neinu, það er 

farið í öll málfræðiatriðin, sem þau eiga að læra í grunnskóla. Hún segir það námsefni 

sem notað er, sko alveg ágætt, ég er alls ekki ósátt við þetta. Björk telur að 

málfræðiþekking nemenda nýtist í öðrum undirgreinum íslenskunnar, hún reyni að 

tengja greinarnar saman með því að minnast á eitthvað málfræðilegt þegar við á í 
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bókmenntum og ritun. Heimanám nemenda í málfræði er lítið sem ekkert, þau vinna 

það heima sem þau ekki ná að ljúka í skólanum. 

Í ritunarkennslu hvetur Björk nemendur sína til að forðast slettur og skrifa stuttar 

málgreinar. Björk finnst allir þættir í íslensku í Aðalnámskrá skipta máli og enginn einn 

mestu máli, hún segir gott samræmi á milli þátta í kennslunni. Þáttur málfræði hafi 

minnkað frá því sem áður var og bókmenntir aukist, jafnvægið finnist henni gott nú um 

stundir. Aðspurð finnst Björk mikilvægt að vera vel að sér í íslenskri málfræði, ég fer 

ekkert ofan af því. Hún hefur sjálf gaman af málfræði og finnst mikilvægt að nemendur 

geti tjáð sig málfræðilega rétt og vel í ræðu og riti, hún hefur þó ekki áhyggjur af 

nýyrðum og slangri. Hvað það þýði að vera vel að sér í málfræði er að nemendur geti 

talað rétt og fallegt mál og yfirfært þekkingu á íslenskri málfræði á önnur tungumál í því 

skyni að læra þau. Björk nefnir að þegar hún er að leggja inn málfræðihugtök sem 

reynast nemendum torveld, til dæmis viðtengingarháttur, hugsi hún stundum: hvaða 

andskotans máli skiptir þetta, á maður ekki að vera að gera eitthvað allt annað? Hún er 

þó hrædd um að staða íslensku muni veikjast ef málfræðikunnátta dvínar, en ég veit 

það alveg að þetta er ekki uppáhald nemenda. Björk verður vör við þau viðhorf 

nemenda að þeim finnist þeir ekki vera að læra neitt ef mikil áhersla er á bókmenntir en 

minni áhersla á utanbókarlærdóm í málfræði. 

Samantekt: Björk er reyndur íslenskukennari á unglingastigi þar sem fram fer 

heildstæð móðurmálskennsla. Innlögn málfræðihugtaka á töflu er sú kennsluaðferð 

sem hún notar mest og svo vinni nemendur hver á sínum hraða. Ýmissa grasa kennir í 

svörum Bjarkar, meðal annars viðhorf sem endurspeglar að nemendum leiðist 

málfræðinám og finnist þau ekkert læra í íslensku í skólanum nema það sé málfræði. 

Björk kemur að því oftar en einu sinni að nemendur eigi erfitt með að skilja málfræði, 

að minnsta kosti valin hugtök. Henni finnst mikilvægt að vera vel að sér í málfræði, með 

áherslu á að tala og skrifa rétt og fallegt mál. Athyglisvert er að Björk heldur málfræði 

að nemendum sínum þegar þeir vinna að ritunarverkefnum en ekki öfugt. 

4.1.7 Jónína – íslenskukennari á unglingastigi 

Jónína ákvað ung að verða kennari og er bæði menntaður íslensku- og 

stærðfræðikennari. Hún er ekki af kennurum komin. Hún nefnir að íslenskuáhugann 

megi rekja til íslenskukennara sem hún hafði á unglingsárum og ömmu sem var mikil 

málvöndunarkona. Jónína las allt sem hún komst yfir og var leiðrétt sem barn, mest af 

ömmu sinni. Hún útskrifaðist af íslenskukjörsviði Kennaraháskólans, einnig með 

stærðfræði, og hefur dálæti á málsögu og orðsifjafræði. 
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Jónína kennir íslensku í unglingadeild og segir samstarf sitt við hinn 

íslenskukennarann gott, þær leggi saman línur um áhersluatriði. Í 10. bekk eru sex 

kennslustundir í íslensku á viku, helming þeirra nýtir Jónína í lestur og bókmenntir og 

helming í málfræði og ritun. Kennslu í töluðu máli og hlustun er blandað inn í þá 

kennslu sem fyrir er. Jónína telur að íslenska hljóti ekki nægilega marga tíma í 

stundaskrá í íslenskum skólum og nefnir að móðurmálskennslu annars staðar á 

Norðurlöndum sé gert hærra undir höfði en á Íslandi, samt eru þeir ekki með alla 

málfræðina okkar sko. 

Viðmælendur Jónínu höfði orðið vitni að málfræðitíma hjá henni og hún sagði hann 

einn margra dæmigerðra málfræðitíma en stundum sé hún með innlögn og stundum 

vinni þau sjálf í kjölfar innlagnar, og ég vona að þið hafið tekið eftir því, þeim finnst 

þetta ekkert leiðinlegt. Nemendur Jónínu safna málfræðireglum og hugtökum í 

reglubók sem þau mega hafa með sér í próf. Þannig er von til að þeir rifji jafnt og þétt 

upp það sem þeir hafa þegar lært fremur en að þeir séu alltaf að læra allt upp á nýtt. 

Reglubókin er unnin þegar kennarinn leggur inn. Jónína nefnir að stundum vinni 

nemendur sjálfstætt í Skerpu en sumt taki hún með þeim á töflunni, til dæmis 

krossgátur, málshætti og hugtakaútskýringar. Þá leggi hún sig fram um að kenna 

nemendum að nota uppfletti- og orðabækur, en færni við notkun orðabóka sé talsvert 

ábótavant. Aðspurð hvort Jónína sé sátt við það námsefni sem hún noti er svarið á 

þessa leið: nei ég er dálítið missátt við það en einhvern veginn verður maður og við sko 

inn í Gullvör það er náttúrulega bara málfræði... og þá bara blandar maður meiri, meira 

inn frá sjálfum sér og úr bókmenntunum og svo framvegis. Hvað sem öðru líður finnst 

Jónínu málfræðiþekking nemenda ekki yfirfærast nóg á aðra þætti íslenskunnar, þau 

tala alveg rétt, þau beygja rétt svo fara þau að beygja á blaði og beygja bara allt í keng. 

Hún reynir að sporna við þessu með því að reyna að sannfæra þau um að þau kunni 

íslensku, þau viti bara ekki enn alltaf hvað hlutirnir heita, einhverstaðar í veröldinni hafa 

þau rekist á það að íslenskan sé ótrúlega erfið og þau geti örugglega ekki lært hana. 

Á unglingastigi þarf Jónína enn að kenna nemendum að setja upp ritgerðir, búa til 

greinaskil og afmarka spássíur. Ótrúlegt þykir henni að þau kunni það ekki. Jónína nefnir 

að málfræðivinna er erfið með nemendur sem hafa ekki full tök á málinu og bóklestri. 

Hún nefnir það í framhaldi af umræðu um að hún þurfi alltaf að fást við fleiri og fleiri 

nemendur sem eiga í miklum erfiðleikum með lestur og allt bóklegt nám. Hún telur orð- 

og málskilning hafa dvínað. Aðspurð hvað annað en námskrár hafi áhrif á kennsluna 

svarar Jónína að áhugasvið hennar, málfræði, hafi áhrif en henni þykir hún skemmtileg 

og gaman að kenna hana. Þá finnst Jónínu öllu máli skipta að vera vel að sér í íslenskri 
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málfræði og segir í því felast að geta fjallað af þekkingu um meðal annars byggingu 

máls, orðflokka og setningafræði. Hún segir skilning, og á þá við kennara, vera 

nauðsynlegan því þeir verða að skilja það sem þeir útskýra fyrir nemendum, ekki aðeins 

vera færir um að afla sér upplýsinga. Aðspurð hvaða áhrif minni málfræðikennsla og 

málfræðiþekking hefðu á íslensku svarar Jónína að áhrifa gæti nú þegar, til að mynda í 

ég er ekki að fatta þetta og orðaröð setninga að enskri fyrirmynd. Jónína heldur að 

staða íslensku hafi þegar veikst og að lausna gæti í meðvitund um ábyrgð gagnvart 

tungumálinu og menningararfinum. Að hluta til er Jónína hrifin af heildstæðri 

móðurmálskennslu og það endurspeglast í svörum hennar. 

Samantekt: Jónínu finnst málfræðikennsla skemmtileg og finnst mikilvægt að 

kennarar hafi kunnáttu í greininni. Hún telur að nemendur hafi lítið sjálfstraust gagnvart 

íslensku en kunni meira en þeir vilja halda. Hún telur þá að nemendum leiðist ekki 

málfræði. Hún rekur breytingar á málinu til minni þekkingar í málfræði. 

4.1.8 Svava – íslenskukennari á unglingastigi 

Foreldrar Svövu eru kennarar. Hún er með BA gráðu í hugvísindum og kennsluréttindi 

en hún hugðist alltaf verða eitthvað annað en kennari. Svava las afar mikið í barnæsku 

af fúsum og frjálsum vilja og var leiðrétt málfarslega við öll tækifæri. Hún telur að 

undirbúningur úr námi dugi vel í íslenskukennslunni. 

Formlegt samstarf kennara í íslenskukennslu í skóla Svövu er lítið sem ekkert. Svava 

kennir á unglingastigi og aðspurð taka bókmenntir stærsta sess allra undirgreina 

íslenskunnar, af sex tímum á viku fara þrír í bókmenntir, tveir í málfræði og einn í aðra 

þætti. Svava segist ekki nota neina eina aðferð við málfræðikennslu, hún hefur prófað 

ýmsar bækur og kennt bókarlaust í lengri tíma, ég reyni allan fjárann. Nemendur 

hennar starfa saman í hópum og vinna að kynningu ákveðinna þátta í málfræði og líkar 

vel við slíkt uppgötvunarnám. Eyðufyllingar falla í grýttari jarðveg, og eins og ég, líka 

þessi eyðufylling og og hérna leiðréttingar á því, sem að mér finnst alveg ofsalega 

leiðinlegt, en en það náttúrulega þarf að vera með og hérna. Viðhorf gagnvart 

eyðufyllingarverkefnum er neikvætt en viðhorfið er einnig það að slík verkefni þurfi að 

vera með. Svövu finnst reynast vel að gefa nemendum sínum sagnir í nafnhætti, láta þá 

koma auga á aðrar myndir og kenna þeim síðan viðeigandi hugtök. En mér finnst 

málfræði, eins og sko, hún er svona sko kannski kassalöguðust af kennslunni og mér 

finnst eiginlega alveg óskaplega skemmtilegt að kenna málfræði, þó kveðst Svava 

stundum bugast yfir áhugaleysi nemenda sem hana gruni að hendi málfræðiþekkingu 

sinni að prófi loknu. Hún gefst þó ekki upp og prófar nýjar aðferðir í sífellu. 
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Málfræðihugtök koma ekki mikið fyrir í öðrum greinum íslensku að mati Svövu, það er 

fremur að bókmenntatexti sé nýttur í málfræðikennslu. Þó reynir hún að tengja 

undirgreinarnar saman, til dæmis málfræði og stafsetningu og vinnu með málsnið í 

ritun og málfræði. 

Svövu finnst skipta verulega miklu máli að vera vel að sér í málfræði og nefnir 

óvönduð vinnubrögð í fjölmiðlum í þessu samhengi, hún sér mikla breytingu á textagerð 

síðasta áratugar. Merking þess að vera vel að sér í málfræði er að hafa gott vald á 

hugtökum íslensku og geta til að nota tungumálið rétt. Hún telur þá að sú málfræði sem 

hún kenni nemendum sínum sé eitthvað sem þeir þurfi að kunna og að staða íslensku 

muni veikjast ef kunnátta í málfræði minnkar. Hagnýting íslensku almennt og í öðrum 

námsgreinum er augljós, já skilja lesinn texta og koma frá sér skrifuðum texta... og þar 

náttúrulega kemur málfræðin inn líka, af því að þú kemur ekki frá þér texta nema að 

geta gert það með réttri málfræði. Málfræðinám fer alfarið fram í skólanum, hún sendir 

nemendur sína ekki heim með málfræðiverkefni. 

Samantekt: Svava er með þekkingu á íslensku úr námi og telur hana nýtast vel í 

kennslu á unglingastigi. Hún nefnir dæmi af nokkrum aðferðum sem hún notar við 

málfæðikennslu og er hrifin af uppgötvunarnámi í greininni en hljóðið breytist í 

umfjöllum um eyðufyllingarverkefni í málfræði, þó telur hún þau á einhverjum 

óútskýrðum grundvelli mikilvæg. Henni finnst virkilega skemmtilegt að kenna málfræði 

og þrátt fyrir að hún fái það á tilfinninguna að nemendur hennar séu bara að læra 

málfræði fyrir próf vill hún gjarnan að þekking sitji eftir. Tilgangur íslenskunáms sé í 

raun að geta skilið texta og komið frá sér skriflegum texta sem erfitt er án kunnáttu í 

málfræði. Viðhorf Svövu til málfræðikennslu er jákvætt og tilgangur hennar skýr. Þó má 

greina viðhorf sem endurspegla að nemendum leiðist þófið og sjálfri leiðast henni 

eyðufyllingar. 

4.1.9 Andrea, Sara og Jón – faggreinakennarar á unglingastigi 

Andrea, Sara og Jón kenna öll aðrar námsgreinar en íslensku, þau eru 

faggreinakennarar á unglingastigi. Þau vöndust yfirleitt vönduðu málfari, lestri og 

leiðréttingum í uppeldi sínu. Í upphafi viðtals eru þau spurð hvernig þeim finnist þær 

greinar sem þau kenna tengjast námi nemenda í íslensku. Andrea sem er 

tungumálakennari segir nám í íslensku tengjast heilmikið tungumálakennslu og nefnir 

sérstaklega í því samhengi að það sem nemendur kunna ekki í íslenskri málfræði sé 

erfitt að útskýra á öðru tungumáli. Hún kveðst yfirfæra málfræðihugtökin mála á milli 

og segir tengsl námsgreinar hennar og íslensku mikilvægt. Sara sem einnig kennir erlent 
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tungumál tekur undir með Andreu og nefnir sem dæmi að þegar nemendur á 

unglingastigi læri oft orð á íslensku á sama tíma og þeir læri það á ensku. Tengsl 

greinanna sé því augljós. Sara notar málræðihugtök á íslensku ásamt sömu hugtökum á 

ensku þegar hún kennir málfræði, í því skyni að efla orðaforða nemenda og búa til 

tengsl mála á milli. Jón sem kennir náttúrufræði segir hluta kennslunnar vera að þýða 

íslensku yfir á íslensku. Hann á þá við að hugtök náttúrufræðinnar þarfnist oft 

útskýringa en já mér finnst bara orðaforðinn eitthvað svo takmarkaður á íslensku. 

Andrea, Sara og Jón nefna öll einhver tengsl á milli greina þeirra og íslensku en 

tengsl og samstarf þeirra við íslenskukennara sé í raun og veru ekki mikið. Umræða um 

meiri samstarf sé þó til staðar en faggreinakennarar nota fremur fundartíma í að ræða 

um nemendur en að skipuleggja kennsluna sjálfa. Í vinnustofum fyrir nemendur er 

unnið með íslenskukennurum en þær ganga út á að efla lesskilning og orðaforða 

nemenda með lestri mismunandi texta. Þegar Sara kennir ritun á erlendu máli kemur 

það henni alltaf á óvart að nemendur viti ekki hvað efnisgrein er og eigi erfitt með að 

setja kommur og punkta. Slík atriði virðast þó ekki vefjast eins fyrir nemendum þegar 

þeir skrifa á íslensku en skólinn hefur komið vel út í ritun í samræmdu prófunum í 

íslensku. 

Jón er hættur að hugsa um málfar nemenda þegar þeir skila verkefnum í 

náttúrufræðigreinum, hann segist hafa gert það eftir umræðu um að nemendur gætu 

verið góðir í náttúrufræði þó að þeir væru lélegir í íslensku. Þá hafi hann hætt að hnýta í 

texta nemenda. Hann virðist þó efast um réttmæti aðgerðarinnar, og þá fór ég að 

hætta að væla út af því, en kannski ættum við öll að gera þetta alltaf. Andrea tekur 

undir með honum en segist þó ekki alltaf hnýta í málfar í íslensku í löngum 

ritunaræfingum nemenda. Sara svarar því játandi að hún skoði málfar þegar nemendur 

eru að þýða texta yfir á íslensku. 

Í leit að svari við spurningu um hvort málfræðihugtök sem Andrea og Sara 

tungumálakennarar nota tengist íslenskukennslunni, kennir ýmissa grasa. Sara nefnir að 

hugtök á borð við nafnorð, sagnorð, ákveðinn og óákveðinn greini gangi tungumála á 

milli og nemendur eigi að geta nýtt sér þá þekkingu en geri það þó ekki alltaf. Stundum 

geti þeir ekki yfirfært þá þekkingu sem þeir hafi á málfræðihugtökum í íslensku og 

stundum eru þeir ekki búnir að læra málfræðihugtak í íslensku þegar það er kennt á 

erlendu máli, og það kannski kemur dálítið öðruvísi út, ég veit það ekki, það getur verið 

að það breyti svolítið stöðunni sko, aldrei búin að hugsa um það eða vinna með það á 

íslensku. 
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Í grein Söru eru hugtök málfræðinnar þýdd og skilgreind á íslensku, þá kennir hún 

einnig hvað skammstafanir og tákn þýða á íslensku þegar hún kennir nemendum sínum 

að nota orðabækur á erlendu máli. Andrea og Sara nefna að það sé helst yfirfærsla 

málfræðihugtaka á milli tungumála sem reynist nemendum erfið, frekar en skilningur á 

hugtökunum, því svo er ég að hugsa um eins og einföldustu málfræðiatriði, nútíð og 

þátíð. Þá telur Sara að í tungumálanáminu eigi nemendur erfiðara með að skilja 

málfræðina en margt annað. Nemendur ráði betur við að skilja tungumálin en að átta 

sig á málinu og beita kerfi tungumálsins, og þannig að það er svona, dálítið mikið um 

endurtekningar sko. 

Samantekt: Andrea, Sara og Jón eru faggreinakennarar á unglingastigi. Þeir eru 

ánægðir með íslensku sem kennslutungu og telja nám í íslensku tengjast þeirra 

greinum. Andrea og Sara segja nemendur oft eiga í basli með að yfirfæra hugtök í 

málfræði á milli tungumála og að málfræðin reynist nemendum erfiðari en skilningur á 

erlendum tungumálum. Jón kemur nokkuð inn á að nemendur eigi erfitt með að skilja 

hugtök í náttúrufræði og búi yfir fátæklegum orðaforða. Þau leggja mismikla áherslu á 

málfar nemenda í verkefnum. 

4.1.10 Grétar, Halla og Már – faggreinakennarar á unglingastigi 

Grétar er stærðfræðikennari á unglingastigi og finnst tengsla stærðfræði og íslensku 

gæta í orðaforða, hugtökum stærðfræðinnar sem þýdd hafa verið og aðlöguð. 

Nemendur þurfa þá að geta lesið sér til og skrifað sitthvað. Hann vandist viðhorfum 

hvað varðar mikilvægi lesturs og var leiðréttur um málfar. Már sem er 

náttúrufræðikennari á unglingastigi segir tengsl íslensku og náttúrufræði felast í 

lesskilningi og orðaforða. Hann man ekki eftir umræðum um mikilvægi lesturs, las þó 

töluvert en það var ekkert annað en að fara út að leika sér og lesa sem að þekkist ekki í 

dag. Hann man þó eftir því að hafa verið leiðréttur og er það enn en honum finnst það 

ekki til ama nema síður sé. Hann leiðréttir sjálfur aðra og kennir nemendum sínum 

muninn á rétt og rangt stafsettum orðum. Halla kennir ensku og samfélagsfræði á 

unglingastigi og nefnir að í samfélagsfræði felist kennslan oftar en ekki í að útskýra 

hugtök á íslensku sem nemendur skilja illa. Már tekur undir það. Í ensku vinni 

nemendur stundum að þýðingum og þá er gerð krafa um að íslenskan sé vönduð, 

málfræðitengsla gætir til dæmis í að kenna ólíka röðun orða í ensku og íslensku. Halla 

vandist upplestri og vönduðu málfari á sínu æskuheimili, hún telur sig mjög góða í 

íslensku þökk sé sterkum málfyrirmyndum, en man ekki eftir því að hafa verið leiðrétt. 

Engu að síður leiðréttir hún nemendur sína, mér finnst náttúrulega svo margt orðið svo 
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bjagað hjá þeim, orðaröð, beygingar og einhvern veginn svona, en auðvitað breytist 

málið, maður þarf kannski að horfast í augu við það. 

Már segir um stafsetningu í ritunarverkefnum, maður horfir svolítið fram hjá því, 

maður er nú meira að meta innihaldið náttúrulega. Halla notar málfræðihugtök á ensku 

en útskýrir þau á íslensku. Halla nefnir einnig að nemendur eigi oft í erfiðleikum með að 

lesa úr orðum hugsanlega merkingu, en slík færni eykst til dæmis með þekkingu á 

málfræði, ýmsum beygingarmyndum og tíðum svo eitthvað sé nefnt. 

Samantekt: Grétar, Halla og Már eru öll faggreinakennarar á unglingastigi. Þau hafa 

ýmist verið leiðrétt um málfar og leiðrétta nemendur sína, en í svörum þeirra má greina 

áhyggjur af tungumálanotkun unglinganna. Þau greina tengsl íslensku við faggreinar 

sem þau kenna, helst lesskilning og orðaforða, en nemendur eigi gjarnan erfitt með lesa 

í orð. Mikill tími kennslunnar fer í að útskýra ýmis orð og hugtök fyrir nemendum. Einn 

kennaranna kveðst ekki leggja mikla áherslu á málfræðileg atriði í textum sem 

nemendur skrifa, innihaldið skipti fremur máli. 

4.2 Bakgrunnur íslenskukennaranna  

Flestir (6) íslenskukennararnir voru leiðréttir um málfar í æsku en aðeins einn segist 

leiðrétta nemendur sína málfarslega, sá var ekki leiðréttur sjálfur. Til samanburðar voru 

faggreinakennararnir einnig flestir leiðréttir um málfar í æsku og fleiri en einn segist 

leiðrétta nemendur sína málfarslega. Tæpur helmingur (3) íslenskukennaranna kemur 

úr kennarafjölskyldu og helmingur nefnir að gamlir kennarar, ýmist íslenskukennarar, 

sem þeir höfðu í grunn- eða framhaldsskóla, eða foreldrar, sem jafnframt voru 

kennarar, hafi verið þeim fyrirmyndir og haft áhrif á ákvörðun þeirra um að verða 

kennarar. Menntun íslenskukennaranna er ólík, allt frá kennaramenntun með áherslu á 

raungreinar til grunnnáms í hugvísindum auk kennsluréttinda. Nokkrir kennaranna hafa 

framhaldsmenntun, til dæmis í íslensku og tónlist. Bakgrunnur íslenskukennaranna er 

ólíkur. 

4.3 Kennsluhættir íslenskukennaranna 

Kennsluhættir íslenskukennaranna eru ólíkir og við könnun á því hvernig og hvort 

málfræðikennslu er fléttað inn í kennslu annarra þátta íslensku kennir ýmissa grasa. 

Móðurmálskennslan er heildstæð hjá meirihluta (6) íslenskukennaranna og nefnir einn í 

því skyni að hann reyni alltaf að tengja undirgreinar íslensku saman með því til dæmis 

að minnast á eitthvað málfræðilegt þegar við á í bókmenntum og ritun. Sá hinn sami 

telur að málfræðiþekking nemenda nýtist í öðrum greinum íslensku. Þrátt fyrir að 
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móðurmálskennslan flokkist heildstæð hjá meirihluta kennaranna er ekki þar með sagt 

að þeir hafi velt því neitt sérstaklega fyrir sér. Móðurmálskennslan er ekki alls staðar 

heildstæð en nokkrir (3) kennaranna skipta þeim fjölda íslenskutíma sem þeir fá í hverri 

viku á undirgreinar íslensku. Allir fá þeir sex tíma á viku og fara að minnsta kosti tveir 

þeirra í málfræðikennslu. Einn kennaranna nefnir þó að hann nýti bókmenntatexta í 

málfræðikennslu en að lítið fari fyrir málfræði í öðrum undirgreinum íslensku. Þá nefnir 

annar að nemendur fari yfir texta með gagnvirkum lestri í íslensku og vinna á sama tíma 

með orðhlutagreiningu. Erfitt getur því reynst að hafna því alfarið að 

móðurmálskennsla sé heildstæð þegar kennarar nefna sjálfir dæmi um samþættingu og 

skörun undirgreina íslensku. 

Helmingur íslenskukennaranna kveðst ekki eða helst ekki styðjast við 

eyðufyllingarverkefni eða dæmigerða verkefnavinnu, innlögn og verkefnabók, í 

málfræðikennslu. Einn kennaranna segir ekki skýrt frá því hvort hann noti aldrei slík 

verkefni en finnst þau hundleiðinleg. Öðrum leiðist einhæfar og langar æfingar í 

kennslubókum og kýs fremur hnitmiðaðri og styttri æfingar. Sá þriðji nefnir að hann láti 

nemendur sína frekar starfa í hópum og vinna að kynningu ákveðinna þátta í málfræði 

en að leysa verkefni í þar til gerðum bókum. Honum líki uppgötvunarnám og láti 

nemendur sína til dæmis finna tíð sagna áður en hann kennir þeim hugtökin. Hinn 

helmingur íslenskukennaranna styðst við eyðufyllingarverkefni eða innlögn og 

verkefnavinnu í málfræðitímum. Einn segir málfræðikennsluna felast í sjálfsnámi 

nemenda sem vinna hver á sínum hraða í verkefnabókum eftir að kennarinn hefur 

kynnt málfræðireglur og málfræðihugtök við töflu. Hann telur að árangur sé af slíkri 

kennslu og verður var við að áhugi nemenda á málfræði eykst. Annar kennari tekur í 

sama streng, málfræðikennsla fari fram með innlögn á töflu, svona þessi gamaldags. 

Hann fylgi innlögn síðan eftir með því að ganga á milli nemenda og aðstoða þá við að 

leysa verkefnin. Flestir nemendur séu með á nótunum en aðrir alls ekki. Sá þriðji hefur 

alveg sama háttinn á en lætur nemendur að auki búa til reglubók við málfræðiinnlögn 

sem nemendur mega hafa með sé í próf. Sá fjórði nefnir að eyðufyllingar og 

leiðréttingar á þeim finnist honum afar leiðinlegar en að þetta þurfi náttúrulega að vera 

með. Íslenskukennararnir hafa mjög ólíka skoðun og sýn á eyðufyllingar og hefðbundna 

verkefnavinnu í bókum. Sumum finnst vinnan bera árangur, öðrum ekki og þá koma að 

endingu í ljós vísbendingar um að slík verkefni séu nauðsyn. Hvergi kemur fram að 

kennurunum þyki verkefnin skemmtileg en hins vegar er oftar en einu sinni nefnt hve 

leiðinleg þau eru. Flestir (6) kennaranna kenna málfræðihugtök út frá texta, til dæmis 

með bókmenntatexta og gagnvirkum lestri. Sumir þeirra nefna að þeir leggi áherslu á að 
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nemendur muni málfræðihugtökin, aðrir ekki. Einn kennaranna veltir því fyrir sér hvort 

málfræðihugtök þurfi nokkuð að kenna fyrr en við 11, 12 ára aldur og styðst við þau rök 

að nemendur geti skrifað hvað þeir gerðu í gær án þess að þekkja hugtakið þátíð. 

Meirihluti (6) kennaranna notar tilbúið kennsluefni í málfræði. Sumir þeirra eru þó 

gagnrýnir á kennslubækurnar og taka fram að þeir reiði sig ekki alfarið á tilbúið 

námsefni og blandi gjarnan við efni frá sjálfum sér og öðrum greinum íslensku. 

Íslenskukennararnir þrír á yngsta stigi nota allir frumsamið námsefni í málfræði, eða að 

mestu leyti frumsamið. Kennarar á miðstigi og unglingastigi munu þá vera þeir sem 

fremur nota tilbúið námsefni í greininni. Aðeins þrír kennaranna svara því játandi að 

minna fari fyrir málfræðikennslu en öðrum þáttum íslenskunnar, þar af tveir kennarar á 

yngsta stigi. Sá þriðji er íslenskukennari á unglingastigi og nefnir í raun ekki beint að 

minna fari fyrir málfræði en hann segir gott samræmi vera á milli undirgreina íslensku í 

sinni kennslu og tekur fram að enginn einn þáttur skipti mestu máli. Hins vegar hafi 

þáttur málfræði minnkað frá því sem áður var og þáttur bókmennta aukist, jafnvægið 

þyki honum gott núna. Viðmælendur virðast nokkuð samstíga í svörum hvað námsefni í 

málfræði og fyrirferð málfræði varðar, kennarar á miðstigi og unglingastigi nota fremur 

tilbúið námsefni í málfræði og ekki fer minna fyrir málfræði en öðrum greinum íslensku, 

kennarar á yngsta stigi nota fremur frumsamið námsefni í málfræði og minna fer fyrir 

málfræði en öðrum greinum íslensku. Í því samhengi er vert að nefna að tveir kennarar 

af yngsta stigi segja að málfræðikennsla þeirra sé óformleg og að þeir kenni jafnvel 

mjög litla málfræði. Örfáir kennaranna leggja fyrir nemendur sína málfræðiverkefni til 

að leysa heima. Afar fáir nefna þá líka að nemendur leysi ekki málfræðiverkefni heima. 

Kannski eru nemendur sendir heim með málfræðiverkefni sem þeir hafa ekki náð að 

leysa í skólanum en það kemur þó ekki greinilega fram í viðtölum. Þá nefna fáir (3) 

kennarar, en þó af öllum stigum grunnskólans, að nemendur séu prófaðir í málfræði. 

Meirihluti (5) íslenskukennaranna segir að samstarf kennara um íslenskukennslu sé 

gott, aðeins einn segir samstarfið lítið sem ekkert. Gera má þá ráð fyrir að þeir hafi með 

sé samstarf um málfræðikennslu. Örfáir (2) kennarar segja að tengsl séu á milli stiga í 

málfræðikennslu í skólanum og fáir (3) segja að tengsl á milli stiga í máfræðikennslu séu 

ekki mikil, einn nefnir í því samhengi að þó sé hugsað um að koma í veg fyrir 

námsefnisárekstra. Yfirleitt virðast kennarar bekkja, bekkjadeilda og árganga hafa með 

sér ágætt samstarf um íslenskukennslu en að tengslum stiga á milli í málfræðikennslu 

sé ábótavant. Vekur það upp spurningar um heildstæða hugsun í íslenskukennslu, og 

þarf af leiðandi í málfræðikennslu. Er fullnægjandi að heildstæðrar hugsunar gæti 

þversum í skólanum, innan árganga, en ekki langsum, stiga á milli? 
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4.4 Viðhorf íslenskukennaranna til málfræði 

Íslenskukennararnir voru allir spurðir hvað fæli í sér að vera vel að sér í íslensku. 

Helmingur þeirra nefnir ekki að það að vera vel að sér í íslensku sé meðal annars að 

vera vel að sér í málfræði, það er að segja hugtakið málfræði er ekki nefnt í svari. Þessir 

viðmælendur nefndu að meðvitund um gott mál, að vera vel máli farinn og að ríkur 

orðaforði auk valds á tjáningu, væru dæmi um hvað fælist í að vera vel að sér í íslensku. 

Aðrir íslenskukennarar lögðu í svörum sínum áherslu á málfræði og mikilvægi þess að 

vera vel að sér í henni. Einn sagði öllu máli skipta að vera vel að sér í íslenskri málfræði 

og í því skyni að geta fjallað af þekkingu um byggingu máls, orðflokka og setningafræði, 

og annar lýsti yfir áhyggjum af því að staða íslensku muni veikjast ef kunnátta í málfræði 

minnkar. Í svörum kom einnig fram áhersla á að sú málfræði sem nemendum er kennd, 

sé málfræði sem þeir þurfi að kunna og þá að skilningur kennara á málfræði sé 

nauðsynlegur því þeir verði að skilja sjálfir það sem þeir útskýra fyrir nemendum sínum. 

Annar hver íslenskukennari nefndi málfræði í svari um hvað felist í að vera vel að sér í 

íslensku. Ekki er þó þar með sagt aðeins helmingnum þyki mikilvægt að vera vel að sé í 

málfræði. Á öðrum stöðum viðtalanna nefna tveir kennaranna að auki að þeim finnist 

annars vegar mjög mikilvægt að vera að sér í málfræði og hins vegar að mikilvægt sé að 

kennarar séu nægilega vel að sér í málfræði til að geta rökstutt og gert nemendum 

sínum grein fyrir því hvernig orðin eru skrifuð. Tæpur helmingur íslenskukennaranna 

nefnir mikilvægi þess að kennarar séu vel að sér í málfræði. 

Ýmis viðhorf kennaranna koma í ljós þegar fjallað er um hvort formleg þekking á 

málfræði tengist málnotkun og málbeitingu. Einn nefnir að málfræðikennsla styðji 

málvöndun, annar að mikilvægt sé að nemendur geti tjáð sig málfræðilega rétt í ræðu 

og riti, þeim þriðja finnst málfræðiþekking nemenda ekki yfirfærast nóg á aðra þætti 

íslenskunnar og sá fjórði nefnir að áhrifa af minni málfræðikennslu og þekkingu gæti nú 

þegar, til dæmis í ég er ekki að fatta þetta. Einn nefnir að hann hafi ekki áhyggjur af 

nýyrðum og slangri og annar að orðaröð setninga sé að enskri fyrirmynd hjá 

nemendum, um er að kenna minni málfræðiþekkingu. Fram koma að auki áhyggjur af 

dvínandi málskilningi nemenda og því að málfræðihugtök vefjist gjarnan fyrir 

nemendum. Þegar öllu er á botninn hvolft hafa allir kennararnir skoðun á tengslum 

formlegrar málfræðiþekkingar og málnotkun og málbeitingu. Ríkjandi er sú skoðun að 

formleg málfræðiþekking skipti máli og sé mikilvæg, hún styðji málvöndun. Í ljós koma 

einnig áhyggjur kennara af dvínandi málskilningi, minni málfræðikennslu og 

málfræðiþekkingu, og yfirfærslu málfræði á aðrar greinar íslensku. 
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Íslenskukennararnir voru spurðir hvort þeir vildu sleppa kennslu einhverra hluta eða 

undirgreina íslensku. Kennari á yngsta stigi sér ekki tilgang í að kenna svo ungum 

börnum málfræðihugtök og vill sleppa málfræði. Kennari á miðstigi veltir því fyrir sér 

hvort ellefu ára nemandi sé hæfur í að greina orðflokka, kyn og finna greini, hann spyr 

hvort málfræðikennsla megi bíða til 11-12 ára aldurs. Annar miðstigskennari tekur í 

sama streng, veltir því fyrir sér hvort kennsla í stafsetningu og málfræði mættu vera 

seinna á ferðinni en tekur fram að hann vilji alls ekki sleppa málfræði. Dæmi af svörum 

íslenskukennara á yngsta stigi og miðstigi gefa vísbendingu um vilja til að hefja 

málfræðikennslu síðar á grunnskólaferli nemenda. Mikill minnihluti kennaranna nefnir 

sérstaklega eigin þekkingu á málfræði og aðeins einn segist hafa litla þekkingu í 

málfræði, aðeins fleiri nefna að þeir vildu vera betur að sér í íslensku. Ekki var lögð 

áhersla á íslensku í háskólanámi allra íslenskukennaranna, kennari á yngsta stigi segist 

hafa tekið of fáa áfanga í íslensku og önnur á sama stigi er nánast sjálfmenntuð í 

íslensku. Aðrir kennarar hafa ólíkan bakgrunn en þykir undirbúningur duga ágætlega 

eða vel, íslenskukennari á unglingastigi með íslensku sem valgrein úr kennaranámi og 

framhaldsnám í íslensku segist mest hafa lært af því að kenna. Einhver tengsl virðast 

vera á milli íslensku og/eða málfræðiundirbúnings kennara úr námi og skoðun á því 

hvort einhverri grein íslensku ætti að sleppa. Íslenskukennarar á unglingastigi vilja til 

samanburðar ekki sleppa neinni grein íslensku. Hvort aldur nemendahópa og skólastig 

ráði alfarið svörum er ekki gott að segja til um. Örfáir íslenskukennarar nefna að 

málfræði nýtist nemendum vel þegar þeir eru farnir að læra önnur tungumál. Einn 

viðmælenda var gagnrýninn á fjölda tíma sem íslenska hlýtur í stundaskrá í íslenskum 

skólum og segir að móðurmálskennslu á Norðurlöndum sé gert hærra undir höfði en á 

Íslandi, samt eru þeir ekki með alla málfræðina okkar sko. 

Vísbendinga um tengsl málfræðikennslu og kvaðar og leiðinda gætir í svörum 

viðmælenda. Fáir (3) íslenskukennaranna gefa til kynna í svörum sínum að þeim þyki 

leiðinlegt að kenna málfræði, dæmi um slíka vísbendingu er, þú veist leiðinlegt að 

kynna þetta alltaf bara ja nú ætlum við að taka fyrir fleirtölu og annar nefnir að þegar 

að flókin málfræði sem getur reynst nemendum erfið er kennd hugsi hann, hvaða 

andskotans máli skiptir þetta, á maður ekki að vera að gera eitthvað allt annað? Fáir (3) 

kennaranna leggja þá nemendum sínum orð í munn og telja að þeim leiðist þófið, 

dæmi: en ég veit það alveg að þetta er ekki uppáhald nemenda og einhverstaðar í 

veröldinni hafa þau rekist á það að íslenskan sé ótrúlega erfið og þau geti örugglega 

ekki lært hana. Að lokum er einn að sligast undan áhugaleysi nemenda sinna á málfræði 

og grunar að þeir hendi málfræðiþekkingu sinni að loknu prófi. Vísbendinga um tengsl 
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málfræðikennslu og gleði og ánægju má finna hjá helmingi íslenskukennaranna. Þeir 

nota orð eins og dásamlegt um málfræðikennslu og mér finnst eiginlega alveg 

óskaplega skemmtilegt að kenna málfræði. Örfáir kennarar leggja nemendum sínum 

orð í munn í þessu samhengi, þeir nefna báðir að nemendum sínum finnist hún alls ekki 

leiðinleg. Hvort orðaval er hending eða vísbending um viðhorf liggur á milli hluta að 

sinni. 

4.5 Samanburður við faggreinakennara 

Faggreinakennarar á unglingastigi sem kenna önnur tungumál en íslensku telja nám í 

íslensku tengjast heilmikið tungumálanámi og taka dæmi af því að það sem nemendur 

kunna ekki í íslenskri málfræði sé erfitt að útskýra á öðru tungumáli. Þá kveðst 

enskukennari nota málfræðihugtök á íslensku auk sömu hugtaka á ensku í 

málfræðikennslu, efli það orðaforða nemenda og styðji við skilning á tengslum 

tungumála. Sömu kennarar segja þó að samstarf við íslenskukennara sé í raun ekki 

endilega mikið. Þrátt fyrir að lögð sé áhersla á tengsl hugtaka mála á milli nefnir 

tungumálakennari dæmi af því að í ritun á erlendu máli viti nemendur ekki endilega 

hvað efnisgrein er og eigi í erfiðleikum með punkta og kommusetningu. Nefnd eru 

dæmi af málfræðihugtökum á borð við nafnorð, sagnorð, ákveðinn og óákveðinn greini 

í umræðu um að nemendur eigi að geta nýtt sér þá þekkingu þegar þeir læra erlend mál 

en geri það ekki alltaf. Einnig kemur stundum í ljós að nemendur eru ekki búnir að læra 

málfræðihugtökin í íslensku þegar þeir læra það í ensku og dönsku. Tungumálakennarar 

nefna enn fremur að sjálf yfirfærsla málfræðihugtaka mála á milli reynist nemendum 

oft erfiðari en skilningur á hugtökunum sjálfum. Sömu kennarar telja þá að í 

tungumálanámi eigi nemendur erfiðara með að skilja málfræði en margt annað, til 

dæmis reynist skilningur á tungumálinu sjálfu þeim iðulega auðveldari. Þeir hnýta sumir 

í málfar nemenda. Enskukennari nefnir að hann geri kröfu um að íslenska sé vönduð í 

þýðingarverkefnum og að málfræðitengsla gæti í setningafæðikennslu. Hann segir að 

færni nemenda við að lesa hugsanlega merkingu úr orðum á ensku aukist með þekkingu 

á málfræði, hann notar málfræðihugtök á ensku og útskýrir þau á íslensku. 

Náttúrufræðikennarar og samfélagsfræðikennari segja að kennsla í þeirra greinum 

snúist að hluta til um að þýða íslensku yfir á íslensku en sömu kennarar hnýta ekki í 

málfar í verkefnum nemenda, þeir geti verið góðir í til dæmis náttúrufræði án þess að 

vera góðir í íslensku. Þeir benda allir á að nemendur eigi oft í erfiðleikum með að skilja 

hugtök á íslensku. Stærðfræðikennari talar um að tengsla íslensku og stærðfræði gæti í 

orðaforða. Tengsla umræddra greina við íslensku gætir helst í kennslu í orðaforða og 



60 

lesskilningi. Sjá má að tungumálakennarar leggja áherslu á málfræði í sinni kennslu og 

nefna þeir ýmis dæmi sem styðja við málfræðikennslu, aðrir faggreinakennarar spá 

meira í orðaforða og lesskilning nemenda og hnýta ekkert endilega í málfar í verkefnum 

þeirra. 

Ljóst er að sýn faggreinakennaranna á málfræðikennslu er ólík eftir því hvaða 

greinar þeir kenna. Tungumálakennarar spá, eins og gefur að skilja, meira í 

málfræðikennslu og nefna að nemendur eigi stundum erfiðara með að skilja 

málfræðihugtökin sjálf en hvernig eigi að nota þau. Íslenskukennarar nefndu það einnig. 

Rímar það ágætlega við áhyggjur raun- og samfélagsgreinakennara af orðaforða 

nemenda. Tungumálakennarar nefna að nemendur eigi oft í meiri erfiðleikum með að 

skilja málfræði í erlendum málum en til dæmis tungumálið sjálft en íslenskukennarar 

hafa margir sömu skoðun og sjá vísbendingar hjá nemendum sínum um að málfræði sé 

ekki uppáhald nemenda, þeir hafi lært að íslenska sé svo erfið. Tungumálakennarar 

segja að stundum kunni nemendur hvorki málfræðihugtök né beitingu þeirra þegar þau 

eru kennd á erlendum málum. Á sama tíma nefna sumir íslenskukennarar á yngsta stigi 

og miðstigi að þeir vildu hefja málfræðikennslu síðar á skólaferli nemenda. 

Íslenskukennarar nefna einnig að erfitt sé að kenna nemendum málfræði ef það vantar 

upp á lesskilning. Íslensku- og tungumálakennarar eru sammála um að þekking á 

málfræði sé mikilvæg og gagnist nemendum, til dæmis í að ráða í merkingu orða á 

erlendum málum og að í íslensku sé samhengi á milli málfræðikunnáttu og málvitundar, 

jafnvel muni staða íslenska veikjast ef kunnátta í málfræði dvínar. 

4.6 Samantekt 

Þegar öllu er á botninn hvolft eru kennararnir nokkuð sammála um að málfræðikennsla 

sé mikilvæg, hún efli málskilning og málvitund í íslensku og erlendum málum, og hljóti 

þar að leiðandi að efla skilning nemenda á orðaforða raun- og samfélagsgreina á 

unglingastigi. Kennarar hnýta ekki allir í málfar nemenda í verkefnum. Kennararnir hafa 

ólíkan bakgrunn og menntun íslenskukennaranna í málfræði er að eigin viti mismikil. 

Kann það að hafa áhrif á viðhorf þeirra til málfræðikennslu og kennsluhátta. Minna fer 

fyrir málfræðikennslu í íslensku á yngsta stigi og kennarar nefndu helst þar að 

málfræðikennsla væri óformleg og mætti hefjast síðar. Helmingur íslenskukennaranna 

styðst við eyðufyllingarverkefni eða innlögn og verkefnavinnu í verkefnabókum, hinn 

ekki. Námsefni í málfræði er ýmist útgefið eða óútgefið. Lítið fer fyrir heimavinnu í 

málfræði hjá viðmælendum og ekki er endilega prófað sérstaklega í málfræði. 

Móðurmálskennsla er víða heildstæð. Helmingur íslenskukennaranna nefndi hugtakið 
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málfræði í svari við spurningu um hvað væri að vera vel að sér í íslensku. Vísbendinga 

um samstarf kennara um málfræðikennslu stiga á milla og faggreina á milli gætir, en 

það er ekki mikið. Nokkrir kennarar nefndu mikilvægi þess að kennarar væru sjálfir vel 

að sér í málfræði. Svör við rannsóknarspurningu eru mörg enda var aldrei við öðru að 

búast. Viðmælendur eru fjórtán kennarar á ýmsum aldri, reynsluheimur þeirra er ólíkur 

og menntun fjölbreytt. Ekki var markmið að finna samhljóm í svörum þeirra en 

samanburður þótti góður, þó ekki væri nema til að draga svör og vangaveltur 

viðmælenda saman. Í ljós kom að kennararnir eiga ýmislegt sameiginlegt og annað ekki, 

en öll svör hafa gildi fyrir rannsókn. Í næsta kafla verða niðurstöður ígrundaðar í ljósi 

fræða. 
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5 Umræður 

Fræðilegur bakgrunnur og niðurstöðukafli gefa tilefni til umræðna um ýmis málefni sem 

snúa að málfræðikennslu. Hér á eftir verður minnst á nokkur þeirra og vangaveltur 

samþættar fræðum og niðurstöðum. Umræður eru sannarlega ekki tæmandi enda eðli 

þeirra sem betur fer annað. Eftir fremsta megni munu þær geta staðið sjálfstætt utan 

tilfinningaraka. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur skýrt fram það sjónarmið að 

málfræðikennsla megi ekki vera einangrað fyrirbæri í kennslu, hún þurfi að vera virk í til 

dæmis lestrar- og ritunarkennslu. Hugmyndin er nokkurra áratuga gömul en erfitt er að 

finna fyrir henni haldbær rök í aðalnámskrám. Hvers vegna er lögð áhersla á það að 

málfræði sé ekki einangrað fyrirbæri í kennslunni? Hvers vegna er lítil áhersla lögð á að 

nemendur sem hafa íslensku sem annað mál læri málfræði? Hvers vegna er nánast 

engin áhersla lögð á málfræðikennslu í erlendum tungumálum í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013)? Þessi ríka áhersla á að málfræði eigi ekki að vera einangrað fyrirbæri 

hlýtur að gera þá kröfu til íslenskukennara og annarra sem málfræði kenna að þeir séu 

vel að sér í málfræði. Þeir þurfa að hafa vilja og getu til þess að samþætta 

málfræðikennslu og aðra kennslu sinnar greinar. Niðurstöðukafli gefur vísbendingu um 

að íslenskukennarar kenni margir málfræði eina og sér, til dæmis með 

eyðufyllingarverkefnum í málfræði. Kennarar á yngsta stigi nefndu helst að 

málfræðikennsla væri óformleg og fléttað inn í alla kennslu að kröfu Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013), hvort sem það er meðvitað eður ei. Nokkrir kennaranna nefndu 

mikilvægi þess að kennarar væru vel að sér í málfræði og að eigin viti er menntun þeirra 

í málfræði mismikil, ekki eru allir ánægðir með undirbúning sinn í málfræði og enn færri 

með undirbúning í íslensku. Velta mætti fyrir sér, annars vegar hvort krafa 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013) sé raunsæ og hins vegar hvort hún stemmi stigu við 

menntun kennara í málfræði? Í kafla 2.2.2 var greint frá því að áhersla á íslensku í 

kennaramenntun hefur ekki verið sérstaklega mikil og er ekki enn, þrátt fyrir að Íslensk 

málnefnd hafi lagt til breytingar í þessum efnum. Enn fremur var greint frá niðurstöðum 

viðamikillar rannsóknar sem leiddi í ljós að tæplega 90% grunnskólakennara kenni 

íslensku, fyrir utan það að íslenska er opinbert kennslutungumál á Íslandi. Það leiðir til 

þess að allir kennarar verði að hafa sæmilega þekkingu í málfræði. Í samræmdum 
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prófum í grunnskóla hefur málfræði nánast horfið en erfitt er að segja til um hvort 

tekist hefur með svo rækilegu móti að fella hana að íslenskukennslu eða hvort hún hafi 

hreinlega gufað upp. Hvað sem einangrun málfræðikennslu líður þá er hún ekki 

einangrað fyrirbæri í samfélagslegum skilningi líkt að fjallað var um til dæmis í köflum 

2.1.3 og 2.2.2. Ef gerð er sú krafa á nemendur í grunnskóla að þeir eigi að standa skil á 

málfræði, til dæmis í prófum, en minna fari fyrir málfræðikennslu í skólanum leiðir það 

óhjákvæmilega til mismununar. Sumir nemendur hafa aðgang að málfræðikennslu utan 

skóla, aðrir ekki. Ólíkar aðstæður nemenda geta því haft bein áhrif á velgengni þeirra í 

námi. Er við opinbera áherslu á málfræðikennslu að sakast? Leiðréttingar á málfari eru 

einnig vandmeðfarnar og í raun og veru félagsleg fyrirbæri sem töluverða umfjöllun 

hlutu í kafla 2.1.3, þær geti allt í senn verið skaðlegar nemendum vegna þess að þær 

rugli málvitund þeirra og ráðist að sjálfsmynd þeirra. Í því samhengi eru kennarar 

málfarsfyrirmyndir nemenda sinna og líkt og rannsóknir, sem greint var frá í kafla 2.2.4, 

hafa leitt í ljós geta þeir haft mikil á áhrif á málfar nemenda sinna. Færa má þannig rök 

fyrir því að kennarar þurfi ekki aðeins að vera vel að sér í málfræði og íslensku, þeir 

þurfa einnig að skilja eðli máltöku og málvitundar og ytri áhrifa á hana. Að auki hlýtur 

að vera þörf á rannsókn á tengslum máls og samfélags líkt og vikið var að undir lok kafla 

2.2.2. Þessar hugleiðingar eru utan svara við rannsóknarspurningu og beinast ekki að 

viðhorfum kennara til málfræðikennslu en allt kann þetta að hafa áhrif á viðhorf. 

En hver skyldu þá viðhorf kennara til málfræðikennslu vera? Kennarar eru sammála 

um mikilvægi málfræðikennslu og hafa skoðun á annars vegar tengslum formlegar 

málfræðiþekkingar og málnotkunar og málbeitingar hins vegar. Rímar það ágætlega við 

algeng viðhorf til málfræðináms sem greint var frá í kafla 2.2.4, að markmið þess sé að 

nemendur verði betri málnotendur og málfræðinámið sé í sjálfu sér mikilvægt. 

Kennurum finnst málfræðiþekking skipta máli og hafa jafnvel áhyggjur af dvínandi 

málfræðikennslu og þekkingu, nefnt er mikilvægi þess að kennarar hafi góðan skilning á 

málfræði, þeir verði að geta skilið það sem útskýra fyrir nemendum. Skoðunin 

endurspeglar tengsl málfræðiþekkingar og máltilfinningar sem greint var frá í kafla 

2.2.1. Ef málfræðiþekking, meðfædd og lærð, hefur mikið gildi fyrir þróun 

máltilfinningar, ásamt til dæmis lestri, gefur auga leið og hún þjónar með beinum hætti 

markmiðum Íslensku til alls, meðal annars þeirra er lúta að vexti og viðhalds 

tungumálsins. Neikvæð viðhorf til málfræðikennslu eru fátíð en beinast þá helst að 

tengslum málfræðikennslu og skemmtanagildis. Annars vegar að íslenskukennurunum 

sjálfum leiðist málfræðikennsla og hins vegar ljá þeir nemendum sínum orð í munn og 

telja að þeim leiðist málfræðinámið. Jákvæð viðhorf til málfræðikennslu eru tíðari, en 
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helmingur íslenskukennaranna nefnir að þeir hafi ánægju af málfræðikennslu. Tveir 

íslenskukennaranna leggja þá nemendum sínum orð í munn og orðalagið er afar 

áhugavert, þeir telja að nemendum finnist málfræði alls ekki leiðinleg. Í þessu samhengi 

er ágætt að minnast á kafla 2.1.4 þar sem rýnt er í orðalag og afstöðu til málfræði. Velta 

mætti því fyrir sér hvort að orðalagið er fullyrðing sem öðlast hefur viðurkenningu 

reynslunnar vegna eða einungis tilviljun og að auki ósannanleg fullyrðing. Einn 

viðmælandi nefndi þá að hann væri alltaf að minna nemendur á að vera óhræddir við 

að nota tungumálið. Ef eitthvað er að marka kenningar um máltöku og það hvernig 

nemendur ná valdi á málkerfinu, er ljóst að þegar þeir byrja að læra íslensku í skólanum 

þá kunni þeir hana fyrir og í því felst þeirra styrkur í greininni. 

Svör viðmælenda gefa til kynna að móðurmálskennsla sé heildstæð hjá meirihluta 

íslenskukennaranna, til dæmis felli þeir umfjöllun um málshætti, merkingu orða og 

beygingu að bókmenntakennslu. Í sumum svörum virðist óljóst í hugum 

íslenskukennara hvað flokkist sem málfræðikennsla og hvað ekki, til dæmis er fjallað 

um kennslu málsgreina, stafrófs og hljóða og leik með orð og merkingu, í umfjöllun um 

lestrarkennslu og bókmenntir. Hvort um er að ræða þekkingarskort á málfræði eða 

vitnisburð um að málfræði er ekki einangrað fyrirbæri í kennslunni, verður látið liggja á 

milli hluta. Að auki velta íslenskukennarar á yngri stigum því sumir fyrir sér hvort 

málfræðikennsla megi ekki hefjast síðar á skólagöngu nemenda en nefna engu að síður 

ýmis dæmi um málfræðikennslu þegar þeir lýsa æskilegri íslenskukennslu. 

Tungumálakennarar nefna þá að stundum kunni nemendur hvorki málfræðihugtök né 

beitingu þeirra þegar þau eru kennd á erlendum málum. Spyrja má hvort það geri 

tungumálakennurum ekki erfiðara fyrir ef málfræðikennsla í íslensku hefst síðar á 

skólaferlinum. Þarna stangast á viðhorf til málfræðikennslu. Íslenskukennarar á yngsta 

stigi nota fremur frumsamið námsefni í málfræði en kennarar á efri stigum. Athyglisvert 

væri að vita hvers vegna. Leggja íslenskukennarar á yngsta stigi meiri áherslu á 

heildstæða móðurmálskennslu og leggja þeir minni áherslu á málfræði? Er heildstæð 

móðurmálskennsla auðveldari í framkvæmd á yngri stigum, skortir íslenskukennara á 

eldri stigum vilja og getu til að fella málfræðikennslu að íslenskukennslu? Úr svörum 

samanburðarhópsins, faggreinakennaranna, má greina viðhorf til málfræðikennslu, 

þeim þykir hún mikilvæg og nefna tengsl málfræðiþekkingar og skilnings á orðaforða 

bæði í erlendum málum og íslensku. Í svörum þeirra má greina áhyggjur af lesskilningi 

nemenda en jafnframt að málfræðikennsla hafi jákvæð áhrif á hann. 

Viðhorf til málfræði eru sundurleit, ýmsir telja hana olnbogabarn, aðrir að hún ríði 

húsum í skólakerfinu eins og hver annar draugur og aðalnámskrár kveða á um að hún 
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eigi að vera en samt ekki sjást. Svör við rannsóknarspurningu styðja ágætlega þessi 

sundurleitu viðhorf, allflest þó laus við svo afdráttarlausa afstöðu. Málfræðiþekking 

þykir mikilvæg og jafnframt hafa gildi utan fræðigreinarinnar sjálfrar. Hún er jafnvel 

kennd sér hvort sem það er til komið af góðu eða illu, þvert á ákvæði Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013). Hún þykir ýmist skemmtileg eða leiðinleg en erfitt er að finna 

nokkuð fyrirbæri sem það á ekki við um. Hún er sannarlega ekki yfir gagnrýni hafin en 

umræða og þekking er nákvæmlega það sem heldur henni á lífi. Þess vegna hlýtur að 

vera brýnt að kenna hana. 
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6 Lokaorð 

Gerð þessarar ritgerðar hefur verið afar áhugaverð, bæði hvað varðar fræðilegan hluta 

og úrvinnslu gagna og mat á þeim. Fræðilegur bakgrunnur er víðfeðmur og lögð var 

áhersla á að varpa ljósi á fræðin frá eins mörgum sjónarhornum og unnt var. 

Fræðigreininni málfræði var gerð skil með tilliti til uppeldisfræðilegra-, félagsfræðilegra-

, sagnfræðilegra- og sálfræðilegra þátta auk tilvísana í heimspeki og íslensku almennt. 

Lögð var rík áhersla á aðkomu kennara fremur en nemenda í fræðilegum hluta en í 

niðurstöðum voru eingöngu skoðuð viðhorf kennara til málfræðikennslu. Niðurstöður 

varpa ljósi á samtímaviðhorf kennara og eru unnar úr nýlegum gögnum 

rannsóknarinnar Íslenska sem námsgrein og kennslutunga 2013-2015. Ritgerð þessi 

gefur vísbendingar um þau viðhorf. Afar fróðlegt væri að kanna stærri hóp kennara, en 

fjórtán kennarar eru sannarlega ekki nóg til þess að unnt sé að áætla að niðurstöður 

eigi við um allt þýðið. Engu að síður er viðhorf þess eðlis að þau segja alltaf sögu. Einnig 

væri mikilvægt að skoða í framhaldinu hina hliðina á sama peningnum, málfæðinám, og 

beina sjónum að viðhorfum nemenda. 

Höfundur ritgerðar er ýmsu nær um málfræðikennslu, aðild hennar að öðrum 

undirgreinum íslensku, opinberum áherslum og tengslum hennar við áðurnefnda þætti. 

Ónefndur er þá lærdómur sem draga má af viðhorfum og málflutningi kennara á annars 

vegar málfræði og hins vegar íslensku sem námsgrein. Fásinna væri annað en að 

minnsta kosti að trúa því að vinna þessarar ritgerðar aðstoði verðandi kennara í leit 

sinni að viti og þroska. 
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